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Περίληψη 
  
 Είναι γεγονός ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι ένα πολύ καλά μελετημένο 
σήμα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός αλγορίθμων 
επεξεργασίας, συμπίεσης, αυτόματης διάγνωσης, φιλτραρίσματος, 
αποθορυβοποίησης και κωδικοποίησης. 
 Σ’ αυτή τη διπλωματική εργασία, προτείνουμε ένα αποδοτικό αλγόριθμο 
κωδικοποίησης χωρίς απώλειες για δεδομένα από δωδεκακάναλλο 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ο κωδικοποιητής υλοποιεί ένα πολυγραμμικό μοντέλο 
υψηλής απόδοσης, το οποίο είναι «ειδικευμένο στους ασθενείς», ενδοκαναλικής 
πρόβλεψη και εφαρμόζει το πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-4 ALS για διακαναλική 
πρόβλεψη και κωδικοποίηση. Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου συγκρίθηκαν με 
τεχνικές κωδικοποίησης εντροπίας χωρίς απώλειες και δείχνουν αύξηση της 
απόδοσης κωδικοποίησης. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, κωδικοποίηση χωρίς απώλειες, πολύ-καναλλική 
κωδικοποίηση, πολύ-γραμμική πρόβλεψη, MPEG-4 ALS.  
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Abstract 
 

 The Electrocardiogram (ECG) is one of the most well studied medical signals. 
A large number of ECG processing algorithms have being proposed over the years 
covering the areas of ECG noise filtering, automated diagnostic interpretation and 
coding.  

 In this master thesis, we propose a robust multi-channel ECG encoder 
architecture, which operates on 12-channel ECG data. The encoder utilizes highly 
efficient multi-linear patient specific models for inter-channel prediction and the 
MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) architecture for intra-channel prediction and 
coding. The results of the algorithm show improved performance over standard 
encoding techniques. 

 

Key Words 

ECG, lossless coding, Multi-channel predictive coding. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή. 
 

 Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλοί αλγόριθμοι οι οποίοι 
στοχεύουν στην επεξεργασία [1]-[3],στην αυτόματη ανάλυση [4]-[7] και στη 
συμπίεση του καρδιογραφήματος [8]-[18]. Η συμπίεση του ΗΚΓ εξακολουθεί να 
παραμένει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση, τη στιγμή που ψηφιακοί και φορητοί 
καρδιογράφοι έχουν μπει στην κλινική πράξη. Επιπλέον η αποθήκευση όλων των 
ιατρικών δεδομένων στον ιατρικό φάκελο, καθώς επίσης και η χρήση φορητών 
καρδιογράφων, ανοίγει νέους δρόμους στις εφαρμογές της τηλεκαρδιολογίας [19] – 
[21], και συνάμα δημιουργεί νέες ανάγκες για εφαρμογές κωδικοποίησης και 
ανάλυσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφορά την υλοποίηση 
αλγορίθμου συμπίεσης πολύ-καναλικού καρδιογραφήματος χωρίς απώλειες. Η 
υλοποίηση της εργασίας αυτής έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος e-
Ηρόφιλος «A strategy to improve the Quality and Reliability of Telecardiology:e-
Herophilus Project».[22] Πρέπει να αναφερθεί εξαρχής το γεγονός, ότι το 
καρδιογράφημα είναι ένα πολύ καλά μελετημένο σήμα, με αποτέλεσμα, η 
προσπάθεια για βελτιστοποίηση αλγορίθμων συμπίεση ή η εφεύρεση νέων 
αλγορίθμων να αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Σημειωτέον ότι ο αλγόριθμος 
συμπίεσης που προτείνουμε είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Συγκρινόμενος με 
υπάρχοντες αλγορίθμους βελτίωσε τα επίπεδα συμπίεσης.  

 Η ανάγκη για συμπίεση των δεδομένων προκύπτει από δύο βασικούς 
παράγοντες. Πρώτον, σε εφαρμογές τηλεϊατρικής απαιτείται μικρός όγκος δεδομένων 
μετάδοσης για την επικοινωνία της τηλειατρικής συσκευής (υπολογιστή) του ασθενή 
με τη βάση δεδομένων του εξυπηρετητή. Με μικρό  όγκο δεδομένων δεν 
επιβαρύνεται το δίκτυο και επιπλέον η μετάδοση είναι περισσότερο αξιόπιστη. 
Δεύτερον, η ανάγκη αποθήκευσης των συνεχώς αυξανομένων καταγραφών ΗΚΓ στη 
βάση δεδομένων του εξυπηρετητή, απαιτεί οπωσδήποτε συμπίεση, για λόγους 
εξοικονόμησης αποθηκευτικών πόρων. 

 Ο αλγόριθμος συμπίεσης που προτάθηκε βασίζεται στη συσχέτιση που 
υπάρχει τόσο μεταξύ των καναλιών (inter channel), όσο και μέσα στο ίδιο το κανάλι 
(intra channel). Σύμφωνα με τον νόμο του Einthoven, η απαγωγή ΙΙ ισούται με το 
άθροισμα της απαγωγής Ι συν την απαγωγή ΙΙΙ και οι aVR, aVL και aVF προκύπτουν 
γραμμικά από τις βασικές απαγωγές. Λόγω όμως της φυσιολογίας της καρδίας και 
του μηχανισμού διέγερσής της, η μορφή του ΗΚΓ εξαρτάται από τα χωρικά και 
χρονικά χαρακτηριστικά της καρδιακής διέγερσης. Επομένως τα κανάλια του ΗΚΓ, 
που διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στη θέση καταγραφής, έχουν μεταξύ τους μεγάλη 
συσχέτιση, η οποία μπορεί να περιγραφεί με μεγάλη ακρίβεια μέσω γραμμικών 
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εξισώσεων. Επιπρόσθετα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη γραμμική 
εξάρτηση μεταξύ των διαδοχικών περιόδων στο ίδιο κανάλι, καθώς επίσης και  
συσχέτιση μεταξύ των γειτονικών δειγμάτων. Ο αλγόριθμος που προτάθηκε, 
εκμεταλλεύεται τόσο την συσχέτιση όσο και την εξάρτηση που υπάρχει και στα τρία 
επίπεδα που προαναφέραμε με τεχνικές πολυγραμμικής πρόβλεψης. Τα 
αποτελέσματα του κωδικοποιητή, συγκρινόμενα με αυτά από κωδικοποιητές που 
είναι βασισμένοι σε κωδικοποίηση εντροπίας, δείχνουν ότι βελτιώνουι τα επίπεδα 
συμπίεσης. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του 
ΗΚΓ καθώς και τον τρόπο παραγωγής του δωδεκακάναλου ΗΚΓ. Έτσι θα έχουμε 
σαφή εικόνα για τα φυσικά χαρακτηριστικά του καταγεγραμμένου σήματος καθώς 
επίσης θα γίνει πιο ξεκάθαρη και η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των απαγωγών στα 
τρία επίπεδα που προαναφέραμε. Με τον τρόπο αυτό συμπεραίνεται αβίαστα η 
αλγοριθμική λογική και οι προοπτικές επιτυχίας του αλγορίθμου συμπίεσης που 
προτάθηκε. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια μικρή αναφορά στη πολυγραμμική 
πρόβλεψη. Αρχικά παρουσιάζουμε τη ιστορική της σχέση με την επεξεργασία 
σήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε εν συντομία τις μαθηματικές αρχές και την 
δομή της θεωρίας πολυγραμμικής πρόβλεψης.Στο τέλος του κεφαλαίου παραθέτουμε 
την αναδρομή Levinson η οποία ουσιαστικά αποτελεί τον πυρήνα των αλγορίθμων 
υλοποίησης της πολυγραμμικής πρόβλεψης[23]. 

 Στην τέταρτο κεφάλαιο γίνετε μια εισαγωγική αναφορά στο πρότυπο 
συμπίεσης MPEG-4 ALS [24-25]. Παρουσιάζουμε τα βασικά μέρη του κωδικοποιητή 
αρχικά και στη συνέχεια γίνετε παρουσίαση του κάθε ενός ξεχωριστά με περισσότερη 
λεπτομέρεια.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνετε αναφορά στον κωδικοποιητή συμπίεσης που 
προτείνουμε.  Παρουσιάζουμε το μπλοκ διάγραμμα του κωδικοποιητή και ακολούθως 
γίνετε λεπτομερείς αναφορά στο κάθε κομμάτι του διαγράμματος ξεχωριστά. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του κωδικοποιητή από 
την εφαρμογή του στη διαγνωστική βάση ΗΚΓ δεδομένων MIT-BIH PTB [26] ( 
πρώτο σύνολο) και σε δύο εγγραφές από ασθενείς που παρακολουθήθηκαν από 
ηλεκτροκαρδιογράφο Corscience BT-12 (δεύτερο σύνολο)[27-28]. Ειδικότερα η PTB 
βάση δεδομένων περιέχει εγγραφές από 249 ασθενείς με 548 ΗΚΓ ενώ το δεύτερο 
σύνολο καρδιογραφημάτων περιέχει συνολικά οκτώ ΗΚΓ διάρκειας 10 – 80 λεπτά 
είχαν καταγραφεί σε συνθήκες καθημερινότητας του ασθενούς. Στο τέλος γίνετε 
σύγκριση του κωδικοποιητή με τον κωδικοποιητή εντροπίας LZW. 

Ακολουθεί η βιβλιογραφική αναφορά, και στο παράρτημα Α παραθέτουμε το 
έγγραφο που παρουσιάσαμε την εργασία μας στο 7ο IEEE International Symposium 
on Signal Processing and Information Technology. 
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Κεφάλαιο 2 

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
 

2.1. Εισαγωγή. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του ΗΚΓ. Το 
ορισμό του, τον τρόπο λήψης του, της απαγωγές του και την διαδικασία 
ψηφιοποίησης του. Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε σαφή εικόνα για τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του ΗΚΓ και θα γίνει πιο ξεκάθαρη η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ 
των απαγωγών, τόσο στο επίπεδο μεταξύ των καναλιών τόσο και στο επίπεδο μεταξύ 
των δειγμάτων σε ένα κανάλι. 

 

2.2. Ορισμός-Χρησιμότητα. 
 

 Η καταγραφή των διαφορών δυναμικού που δημιουργούνται στην εξωτερική 
επιφάνεια της μεμβράνης των μυοκαρδιακών ινών, μεταξύ περιοχών ηλεκτροθετικώς 
και ηλεκτραρνητικώς φορτισμένων, κατά την εκπόλωση και αναπόλωση του 
μυοκαρδίου, αποτελεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα.  

 Το ΗΚΓ, επομένως, αντανακλά τα ηλεκτρικά γεγονότα τα οποία σχετίζονται 
με την καρδιακή διέγερση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ανατομικό 
προσανατολισμό της καρδιάς, τα σχετικά μεγέθη των καρδιακών κοιλοτήτων, την 
καρδιακή συχνότητα, το ρυθμό, την παραγωγή και την αγωγή της διέγερσης και τις 
διαταραχές στα παραπάνω γεγονότα, ανεξάρτητα από το αν οφείλονται σε 
ανατομικές, μηχανικές, μεταβολικές ή κυκλοφορικές ατέλειες.  

 

2.3. Λήψη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 
 

 Η λήψη των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από την καρδιά γίνεται, 
αν τοποθετήσουμε ηλεκτρόδια πάνω στο δέρμα. Εάν το χρησιμοποιούμενο 
ηλεκτρόδιο βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να ‘βλέπει’ τη διέγερση -εκπόλωση- του 
μυοκαρδίου να κατευθύνεται προς το μέρος του, τότε ο καρδιογράφος καταγράφει 
μία απόκλιση προς τα πάνω, δηλαδή ένα θετικό έπαρμα. Αντιστρόφως, εάν το 
ηλεκτρόδιο τοποθετείται έτσι ώστε να ‘βλέπει’ τη διέγερση να απομακρύνεται από 
αυτό, τότε λαμβάνεται μία απόκλιση προς τα κάτω, δηλαδή ένα αρνητικό έπαρμα. 
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 Έτσι λοιπόν, το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή η εξάπλωση της διεγέρσεως στο 
μυοκάρδιο, μπορεί να καταγράφεται ως θετικό ή αρνητικό διφασικό έπαρμα, ανάλογα 
με την τοποθέτηση του ηλεκτροδίου. Το ίδιο συμβαίνει και με την αναπόλωση του 
μυοκαρδίου. Τα φαινόμενα λοιπόν, της εκπολώσεως και της πολώσεως 
καταγράφονται σαν επάρματα, τα οποία αντιστρέφονται εάν το ηλεκτρόδιο αλλάζει 
θέση 180˚ (Εικόνα 2.1). Όταν δεν υπάρχουν διαφορές δυναμικού το ΗΚΓ εμφανίζει 
μία οριζόντια γραμμή, η οποία ονομάζεται ισοηλεκτρική γραμμή.  

 

Εικόνα 2.1. Καταγραφή των φαινομένων της πολώσεως και εκπολώσεως με τη βοήθεια ηλεκτροδίου 

 Από τα πιο πάνω είναι φανερό ότι το ΗΚΓ αποτελεί  την περιγραφή της 
ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδίας. Η καταγραφή του είναι μια σύνθετη 
συνάρτηση η οποία εξαρτάται από τη χωρική και τη χρονική διάδοση του ηλεκτρικού 
δυναμικού της καρδίας. 

 

2.4. Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.  
 

 Το φυσιολογικό ΗΚΓ (Εικόνα 2.2) αποτελείται από ένα κύμα Ρ, ένα  
‘σύμπλεγμα QRS’ και ένα κύμα Τ. Το σύμπλεγμα QRS συνήθως αποτελείται από 
τρία διαφορετικά κύματα, τα Q, R και S, που παράγονται από τη διέλευση της 
καρδιακής διέγερσης από τις κοιλίες. 
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Εικόνα 2.2. Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

 Το κύμα Ρ προκαλείται από την επέκταση της εκπόλωσης στους κόλπους και 
εμφανίζεται αμέσως πριν από την έναρξη της συστολής τους. Το σύμπλεγμα QRS 
προκαλείται από την επέκταση της εκπόλωσης στις κοιλίες και εμφανίζεται αμέσως 
πριν από της έναρξη της συστολής των κοιλιών. Κατά συνέπεια, τόσο το κύμα Ρ, όσο 
και τα κύματα που αποτελούν το σύμπλεγμα QRS, είναι κύματα εκπόλωσης.  

 Το κύμα Τ προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά 
την ανάνηψη των κοιλιών από την κατάσταση της εκπόλωσης. Η διεργασία αυτή 
επιτελείται στο μυοκάρδιο των κοιλιών μετά την εκπόλωση και το κύμα Τ 
χαρακτηρίζεται ως κύμα επαναπόλωσης.  

 Φυσιολογικά, ορισμένες μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου των κοιλιών αρχίζουν να 
επαναπολούνται 0,2 sec περίπου μετά την έναρξη του κύματος εκπόλωσης, πολλές 
όμως άλλες ίνες αρχίζουν να επαναπολούνται βραδύτερα, μέχρι και 0,35 sec. Έτσι, η 
διεργασία της επαναπόλωσης επεκτείνεται μέσα σε σχετικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, περίπου 0,15 sec. Κατά συνέπεια, το κύμα Τ στο φυσιολογικό 
ηλεκτροκαρδιογράφημα συχνά είναι παρατεταμένο, η ηλεκτρική του όμως τάση είναι 
σημαντικά μικρότερη από την τάση του συμπλέγματος QRS και αυτό οφείλεται 
μερικώς στη μεγάλη του διάρκεια. 

 Οι κόλποι επαναπολούνται περίπου 0,15 ως 0,20 sec μετά το κύμα 
εκπόλωσης. Ο χρόνος όμως αυτός συμπίπτει με την εμφάνιση του συμπλέγματος 
QRS στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Κατά συνέπεια, το κύμα επαναπόλωσης των 
κόλπων, γνωστό ως Τ των κόλπων, συνήθως επικαλύπτεται από το πολύ μεγαλύτερο 
σύμπλεγμα QRS. Για αυτό το λόγο, σπάνια μόνο είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 
κολπικό κύμα Τ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
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2.5. Οι ηλεκτρικές τάσεις στο φυσιολογικό ΗΚΓ. 
 

 Η  ηλεκτρική τάση των κυμάτων στο φυσιολογικό ΗΚΓ εξαρτάται από τον 
τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος. Όταν 
το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται αμέσως πάνω από την καρδία, και το δεύτερο 
ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, η ηλεκτρική τάση του 
συμπλέγματος QRS µπορεί να φτάνει τα 3 ή 4 mV. Αλλά ακόμη και αυτή η τάση 
είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με το μονοφασικό δυναμικό ενέργειας των 110mV, 
όπως καταγράφεται, με άμεσο τρόπο, από την κυτταρική μεμβράνη μυϊκής ίνας του 
μυοκαρδίου. Όταν το ΗΚΓ καταγράφεται με ηλεκτρόδια τοποθετημένα στα δυο άνω 
άκρα, είτε σε ένα άνω και σε ένα κάτω άκρο, η ηλεκτρική τάση του συμπλέγματος 
QRS  είναι συνήθως 1 mV από την κορυφή του κύματος R μέχρι το κάτω μέρος του 
κύματος S. Εξάλλου η ηλεκτρική τάση του κύματος Ρ είναι από 0,1 ως 0,3 mV και 
του κύματος Τ από 0,2 ως 0,3 mV. 

 

2.6. Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές. 
 

 Για τη λήψη του ΗΚΓ τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε διάφορες σταθερές 
(τυπικές) θέσεις πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Οι θέσεις αυτές ονομάζονται απαγωγές 
(leads). Καθεμία απαγωγή ‘βλέπει’ την καρδιά από συγκεκριμένη θέση της 
επιφάνειας του σώματος και  είναι μια ‘φωτογραφία’ του ίδιου γεγονότος από 
διαφορετική γωνία. Στο κλασικό ΗΚΓ των 12 απαγωγών οι απαγωγές διακρίνονται 
σε:  

 3 βασικές απαγωγές των άκρων. Είναι διπολικές απαγωγές γιατί ο 
ΗΚΓράφος  ‘βλέπει’ την καρδία με δύο ηλεκτρόδια τοποθετημένα στα άκρα του 
σώματος.  

 9 μονοπολικές. Τις μονοπολικές επαγωγές  ο ΗΚΓράφος  ‘βλέπει’ την 
καρδία με ένα ηλεκτρόδιο. Θεωρούνται οι σημαντικότερες για διαγνωστικούς 
σκοπούς. 

 

2.6.1.Βασικές απαγωγές των άκρων. 
 

 Οι απαγωγές αυτές καταγράφουν τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο άκρων. Η 
λήψη τους γίνεται με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στον καρπό του δεξιού χεριού, 
στον καρπό του αριστερού χεριού και στην κνήμη του αριστερού κάτω άκρου. 
Συμβολίζονται με τους λατινικούς αριθμούς I, II, III. 
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 Η απαγωγή I καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του αριστερού 
βραχίονα (Left Arm) και του δεξιού βραχίονα (Right Arm). 

Απαγωγή Ι =LΑ-RΑ  

 Η απαγωγή II καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της αριστερής 
κνήμης (Left Leg) και του δεξιού βραχίονα (Right Arm). 

Απαγωγή ΙΙ = LL-RA  

 Τέλος, η απαγωγή III καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της 
αριστερής κνήμης (Left Leg) και του αριστερού βραχίονα (Left Arm). 

Απαγωγή III = LL-LA  

 Η τοποθέτηση αυτών των ηλεκτροδίων αντιστοιχεί στις 3 γωνίες του 
ισοπλεύρου τριγώνου του Einthoven  (Εικόνα 2.3), του οποίου οι δύο γωνίες της 
βάσης αντιστοιχούν στους ώμους και η κορυφή στο ηβικό οστούν.  

 

Εικόνα 2.3. Σύνδεση των διπολικών απαγωγών I, II, III και το τρίγωνο του Einthoven. 

 Στους ηλεκτροκαρδιογράφους υπάρχει και τέταρτο ηλεκτρόδιο, το οποίο 
τοποθετείται στην κνήμη του δεξιού κάτω άκρου και χρησιμεύει μόνο για γείωση του 
ασθενούς. 

 Από τον ορισμό των 3 απαγωγών προκύπτει ότι  I + ΙΙΙ = II, που αποτελεί τη 
μαθηματική σχέση του νόμου Einthoven και ισχύει για κάθε χρονική στιγμή κατά τη 
διάρκεια της καταγραφής του ΗΚΓ.  

 

2.6.2. Μονοπολικές απαγωγές. 
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 Οι απαγωγές αυτές συμβολίζονται με το γράμμα V(Voltage) και διακρίνονται  
στις 3 μονοπολικές απαγωγές των άκρων και τις 6 προκάρδιες απαγωγές. Οι 3 
μονοπολικές απαγωγές των άκρων είναι: 

 

 

 

Εικόνα 2.4. Οι θέσεις των προκάρδιων απαγωγών στο θώρακα. 

 Οι 6 προκάρδιες μονοπολικές απαγωγές (Εικόνα 2.4 και 2.5) V1, V2, V3, V4, 
V5 και V6 λαμβάνονται με το ερευνητικό ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στην πρόσθια 
επιφάνεια του θώρακα, πάνω από την καρδία, σε ένα από τα έξι συγκεκριμένα και 
σταθερά σημεία. 

 

Εικόνα 2.5. Φυσιολογικά ΗΚΓ των 6 τυπικών προκάρδιων απαγωγών. 

 Οι απαγωγές V1 και V2 ‘βλέπουν’ προς τη δεξιά κοιλία, οι V3 και V4 προς το 
μεσοκοιλιακό διάφραγμα και το πρόσθιο τμήμα της αριστερής κοιλίας κι οι V5 και V6 
προς το πρόσθιο και τα πλάγια τοιχώματα της αριστερής κοιλίας (Εικόνα 2.5). 

  Ως συμπέρασμα μπορεί να λεχθεί ότι τις 12 απαγωγές (Εικόνα 2.6) οι 
τέσσερις, η ΙΙ, η aVR, η aVF και η aVL είναι συναρτήσεις των I και ΙΙΙ. Επομένως 
ουσιαστικά από τα δώδεκα έχουμε μόνο οκτώ βασικά κανάλια που πρέπει να 
κωδικοποίησουμε.  
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Εικόνα 2.6. Σήματα από όλες τις απαγωγές για ένα φυσιολογικό άτομο. 

 

2.7. Ψηφιακή κωδικοποίηση ΗΚΓ. 
 

 Η επιλογή ψηφιακού μετατροπέα ADC (Analog to Digital Convert) για την 
ψηφιοποίηση ενός σήματος αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά του 
χαρακτηριστικά, δηλαδή την περίοδό του, το μέγιστο πλάτος του και τις απαιτήσεις 
της εφαρμογής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά  εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις 
φυσιολογικές και τις μη φυσιολογικές καταστάσεις του σήματος. 

 Ένας φυσιολογικός καρδιακός κύκλος διαρκεί περίπου 0.75 – 0.85 sec. Σε μη 
φυσιολογικές καταστάσεις όπως π.χ. περίπτωση ισχαιμίας, ο καρδιακός κύκλος έχει 
ακατάστατη διάρκεια. Για την ορθή δειγματοληψία του ΗΚΓ οι σύγχρονοι 
καρδιογράφοι έχουν συνήθως συχνότητες δειγματοληψίας 200Hz, 500Hz  ή και 1000 
Hz. Ο καρδιογράφος BT-12 της corsciences που χρησιμοποιήσαμε στον e-Ηρόφιλος 
έχει συχνότητα δειγματοληψίας 500Hz. 

 Η μέγιστη ηλεκτρική τάση του συμπλέγματος QRS μπορεί να φτάνει τα 3 ή 4 
mV. Επομένως για να διασφαλιστεί η ευκρίνεια του καρδιογραφήματος επιλέγονται 
συνήθως ψηφιακοί μετατροπείς με μήκος λέξης 8bits ή 16bits. Ο καρδιογράφος BT-
12 της corsciences που χρησιμοποιήσαμε στον e-Ηρόφιλος έχει μήκος λέξης 
δειγματοληψίας 16bits. 

 Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτροκαρδιογράφου μπορούμε να 
συμπεραίνουμε και το αποθηκευτικό κόστος του καρδιογραφήματος. Στην περίπτωση 
του BT-12 της corsciences έχουμε: 

 

Όπου N : Αριθμός των καναλιών (N=8). ttot: Συνολικός χρόνος καταγραφής (ttot=1h).  
Sc: Συνολικός αριθμός δειγμάτων ανα κανάλι (Sc=r·ttot). B : Bytes ανά κανάλι (B=2 
bytes). 
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Έτσι έχουμε 푉 = 60푀퐵/ℎ. 

Για συνεχή καταγραφή που προβλέπει το ιατρικό πρωτόκολο της πιλοτικής μελέτης, 
ο όγκος των δεδομένων αυξάνει σημαντικά αφού θα έχουμε 1.44GB ανά ασθενή το 
24ωρο.  

 Επιπλέον η πλατφόρμα που στήθηκε για τη μετάδοση των δεδομένων από το 
σπίτι του ασθενούς στον e-Ηρόφιλος server βασίζεται στη μεταφορά αρχείων scp 10 
sec. Επομένως σε περίπτωση που τα δεδομένα στέλνονται ασυμπίεστα, θα έπρεπε να 
είχαμε κανάλι με εύρος τουλάχιστο 128kbps.  Όμως επειδή τα δεδομένα μεταδίδονται 
από το δημόσιο δίκτυο του οποίο η ταχύτητα δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από 
την συνολική κίνηση του δικτύου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα κανάλι με 
πολλαπλάσιο εύρος από το θεωρητικό. 

  Για να αυξηθεί η αξιοπιστία μετάδοσης όσο και ο χρόνος μετάδοσης και 
επιπλέον να μειωθεί ο αποθηκευτικός χώρος στον εξυπηρετητή κρίνεται αναγκαία η 
συμπίεση των δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 3ο  

 

Πολυγραμμική Πρόβλεψη. 
 

3.1. Εισαγωγή  
 

 Η πολυγραμμική πρόβλεψη μαζί με το πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-4 ALS 
αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία του κωδικοποιητή. Στο κεφάλαιο αυτό γίνετε 
σύντομη εισαγωγή στην πολυγραμμική πρόβλεψη. Αρχικά κάνουμε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή και στην συνέχεια αναφερόμαστε στις βασικές μαθηματικές 
αρχές που τη διέπουν. Καταλήγουμε με τη παρουσίαση των μαθηματικών εξισώσεων 
της θεωρίας και την αναδρομή Levinson.  

3.2. Ιστορική Αναδρομή. 
 Ιστορικά, η θεωρία της γραμμικής πρόβλεψης ξεκινά από το 1941 με την 
εργασία του Kolmogorov [29], ο οποίος μελέτησε το πρόβλημα υπολογισμού 
στοχαστικών διαδικασιών σε διακριτό χρόνο. Άλλοι πρωτοπόροι στο χώρο αυτό είναι 
οι Levinson [30], Wiener [31], και ο Weiner και Masani [32], οι οποίοι έδειξαν πώς 
μπορούν οι ιδέες τις πολυγραμμικής πρόβλεψης να εφαρμοστούν στην περίπτωση 
πολυμεταβλητών διαδικασιών. Μια βασική συνεισφορά του Levinson, η οποία μπορεί 
να θεωρηθεί μαθηματικά απλή αλλά είναι ευρέως διαδεδομένη σήμερα, είναι η 
αναδρομή Levinson. Σε κάθε συστηματική επισκόπηση της ιστορίας του στατιστικού 
φιλτραρίσματος δεν είναι δυνατό να μην αναφέρουμε το κλασσικό άρθρο του Kailath 
[33], όπου παρουσιάζει την ιστορία της γραμμική πρόβλεψης από τις ρίζες της. 

Ένα βασικό εγχειρίδιο είναι επίσης το άρθρο του John Makhoul [34], το οποίο 
κάνει μια επιμελημένη ανασκόπηση των μαθηματικών αρχών της γραμμικής 
πρόβλεψης, όπως και της αναδρομή Levinson. Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρετε στη 
σύνδεση μεταξύ της γραμμικής πρόβλεψης και της φασματικής πρόβλεψης. Τέλος 
παρουσιάζει την αναπαράσταση των σημάτων φωνής με τη βοήθεια της γραμμικής 
πρόβλεψης. Η σύνδεση της γραμμική πρόβλεψης με την πρόβλεψη του φάσματος 
ενέργειας διαπραγματεύεται με μεγάλη λεπτομέρεια από μια σειρά άρθρων [35-38]. 
Συσχέτιση των τεχνικών πρόβλεψης με των τεχνικών μέγιστης εντροπίας και 
φάσματος μπορούν να βρεθούν στα άρθρα των Kay και Marple [37-38], Papoulis 
[39], και Robinson [36]. Επίσης άρθρα που δείχνουν την σχέση μεταξύ της 
κατεύθυνση αφίξεων και επεξεργασία πινάκων με τη γραμμική πρόβλεψη 
περιλαμβάνονται από στα άρθρα των Schmidt [40], Kumaresan [41], και Paulraj et al. 
[42]. 
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Πρωτοπόρα εργασία, η οποία διερευνά εφαρμογές κωδικοποίησης φωνής, 
έγινε από τους Atal και Schroeder [43] και από τους Itakura και Saito [44]. Άλλες 
εξαιρετικές αναφορές στη συμπίεση σήματος έγιναν από τους Makhoul [45], Rabiner 
και Schafer [46], Jayant και Noll [47], Deller et al. [48], και Schroeder [49]. 
Εφαρμογές της πολυγραμμικής πρόβλεψης σε πολυμεταβλητά μοντέλα μπορούν να 
συναντηθούν σε βιβλιογραφία επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Chellappa και Kashyap 
[50]). 

Η σύνδεση με τις δικτυωτές δομές μελετήθηκε από τους Gray και Markel [35] 
και Makhoul [45]. Η εφαρμογές τους στο προσαρμοστικό φιλτράρισμα και στη 
καναλική αντιστάθμιση μελετήθηκαν από μεγάλο αριθμών ερευνητών  (π.χ., Satorius 
και Alexander, [51]).  Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να βρεθούν επίσης και σε 
αριθμών βιβλίων (π.χ., Haykin [52]; Sayed, [53]). Όλες οι προηγούμενες δικτυωτές 
δομές οι οποίες συναντώνται στην θεωρία ψηφιακού φιλτραρίσματος, επεξηγούνται 
με μεγάλη λεπτομέρεια σε βασικά κείμενα επεξεργασία σήματος (Vaidyanathan, [54]; 
Proakis και Manolakis, [55]; Oppenheim και Schafer, [56]; Mitra, [57]; Antoniou, 
[58]). 

Αν και οι ιστορία της γραμμικής πρόβλεψης ξεκινά από την δεκαετία του 
1940, μπορούμε ακόμα να βρούμε νέες εφαρμογές. Αυτή είναι η ομορφιά 
οποιασδήποτε μαθηματικής θεωρίας. Ένα παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης είναι η 
εφαρμογή της διανυσματικής τυφλής ταυτοποίησης του θορύβου καναλιών παλμών 
πεπερασμένης απόκρισης (FIR) (Gorokhov και Loubaton, [59]; Lopez-Valcarce και 
Dasgupta, [60] ). 

3.2. Εισαγωγή στην γραμμική πρόβλεψη. 
  

Έστω 푥 ,푥 , … ,푥  είναι ένα σύνολο N τυχαίων μεταβλητών. Έστω 푥 είναι μια 
άλλη τυχαία μεταβλητή, η οποία είναι συσχετισμένη με τις 푥  μεταβλητές με κάποιον 
τρόπο. Θέλουμε να προβλέψουμε την τιμή του 푥 από τις γνωστές τιμές 푥 , 
χρησιμοποιώντας γραμμικό συνδυασμό της μορφής  

 
푥 = −푎 푥 −푎 푥  … −푎 푥   (1) 

 
Λέμε ότι το 푥 είναι γραμμικώς προβλεπόμενο του x χρησιμοποιώντας παράθυρο Ν 
μεταβλητών 푥 . Το σφάλμα πρόβλεψης μπορεί να οριστεί ως  
 

푒 = 푥 − 푥, (2) 
 
έτσι έχουμε 
 

푒 = 푥 + 푎 푥 +푎 푥  … +푎 푥 , (3) 
 
Το κλασσικό πρόβλημα στη θεωρία πρόβλεψης είναι η ταυτοποίηση των σταθερών 푎  
έτσι ώστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 
  

훦 = 훦[|휀| ], (5) 
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να ελαχιστοποιηθεί. Το προβλεπόμενο τότε 푥 ονομάζετε γραμμικώς προβλεπόμενη 
τιμή με ελαχιστοποιημένο το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (minimum mean square error 
(MMSE)). 
 

3.3. Αρχή της ορθογωνιότητας. 
 
Για την ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος γίνετε χρήση της 

αρχής της ορθογωνιότητας. 

Θεώρημα: Αρχή της ορθογωνιότητας. Η προβλεπόμενη τιμή 푥 της εξίσωση (1) 
επιτυγχάνει το ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ όλων των γραμμικών 
προσεγγίσεων, αν και μόνο αν το προσεγγιστικό σφάλμα e (2) είναι ορθογώνιο στις N 
τυχαίες μεταβλητές 푥 , δηλαδή E[e 푥  ] = 0 για 1 ≤ i ≤ N.  

Απόδειξη: Έστω 푥  ορίζουμε τη προβλεπόμενη τιμή όταν η συνθήκη της 
ορθογωνιότητας ικανοποιείται. Επομένως το σφάλμα θα δίνετε από τη σχέση 

푒 = 푥 − 푥  (5) 

Η οποία θα ικανοποιεί την σχέση (αρχή της ορθογωνιότητας)  

훦[푒  푥 ] = 0, για 1 ≤ i ≤ N. (6) 

 Έστω 푥 είναι ένα άλλο γραμμικά προσεγγιστικά σφάλμα e. Τότε, 

푒 = 푥 − 푥 =  푒 + 푥 − 푥 

Αυτό έχει μέσο τετραγωνικό σφάλμα  

훦[|푒| ] = 훦[|푒 | ] + 훦[|푥 − 푥| ] + 훦[(푥 − 푥)푒 ] + 훦[|푒| ] (7) 

Επειδή το  푥  και 푥 είναι και τα δύο γραμμική συνδυασμοί μπορούμε να γράψουμε 

푥 − 푥 = ∑ 푐 푥  (8) 

Ως εκ τούτου έχουμε 

훦[푒 (푥 − 푥)] =  퐸[푒 ∑ 푐 푥 ] (από 8) 

= ∑ 푐 퐸[푒 푥 ] 

=0 (από 6) 

Έτσι η εξίσωση (7) γίνετε  

훦[|푒| ] = 훦[|푒 | ] + 훦[|푥 − 푥| ] 

Ο δεύτερος όρος στο δεξί μέλος δεν είναι αρνητικός, επομένως συμπεραίνουμε ότι  

훦[|푒| ] ≥ 훦[|푒 | ] 
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Η εξίσωση θα ισχύει αν και μόνο αν: 

푥 = 푥 

3.4 Γραμμική πρόβλεψη σε μορφή πινάκων. 
 

Αν εφαρμόσουμε την αρχή της ορθογωνιότητας στη εξίσωση σφάλματος (3) 
παίρνουμε N εξισώσεις 

훦[푒 푥 ] = 0, για 1 ≤ i ≤ N, (ορθογωνιότητα) 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις Ν εξισώσεις μπορούμε να βρούμε τους βέλτιστους 
συντελεστές 푎 , οι οποίοι ελαχιστοποιούν το σφάλμα. Ορίζουμε τα διανύσματα  

풙 = [푥  푥 … 푥 ] , 휶 = [훼  훼 … 훼 ]  

Μπορούμε να γράψουμε τα σφάλματα e ως: 

푒 = 푥 − 휶⊺풙  (10) 

Και τη συνθήκη ορθογωνιότητας (9) ως: 

훦[푒 풙⊺] = 0, (11) 

Αντικαθιστώντας από της εξίσωση (10), έχουμε 

훦[푒 풙⊺] + 풂⊺훦[푥 풙⊺] = 0 (12) 

Στη πιο πάνω εξίσωση, ορίζουμε τον πίνακα R 

푅 ≜  훦[푥 풙⊺] 

Ο 푅 είναι ο πίνακας συσχέτισης του τυχαίου διανύσματος x. Ο πίνακας αυτός είναι 
ερμιτιανός (Hermitian), δηλαδή ικανοποιεί την εξίσωση  

 푹⊺ = 푅 

Ορίζοντας το διάνυσμα 

푟 ≜  훦[푥 풙∗] 

μπορούμε να απλοποιήσουμε την εξίσωση (12) γράφοντας την  

푅푎 =  푟 

Αναλυτικά, με όρους πίνακα θα έχουμε 
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⎣
⎢
⎢
⎡ 푬[|풙ퟏ|ퟐ] 푬[풙ퟏ풙ퟐ∗] … 푬[풙ퟏ풙푵∗]
푬[풙ퟐ풙ퟏ∗]

…
푬[|풙ퟐ|ퟐ]

…
… 푬[풙ퟐ풙푵∗]

⋱ …
푬[풙푵풙ퟏ∗] 푬[풙푵풙ퟐ∗] … 푬[|풙푵|ퟐ] ⎦

⎥
⎥
⎤

푹

풂ퟏ
풂ퟐ
…
풂푵
풂

= −

푬[풙ퟏ풙∗]
푬[풙ퟐ풙∗]

…
푬[풙푵풙∗]
−풓

 (13) 

Το r είναι το cross-correlation διάνυσμα. Το i στοιχείο του πίνακα παρουσιάζει την 
συσχέτιση μεταξύ των τυχαίων μεταβλητών x και των τιμών του παραθύρου 
παρατήρησης 푥 . Εάν ο πίνακας συσχέτισης R είναι μη μοναδικός, μπορούμε να 
λύσουμε το σύστημα ως προς a  

풂 = −푹 ퟏ풓  (βέλτιστος γραμμικός προβλέπτης). (14) 

Ο πίνακας αυτοσυσχέτισης R είναι ημίθετικός επειδή ο 푥푥 ⊺ είναι ημιθετικά 
ορισμένος. Εάν επιπρόσθετα ο R είναι μη μοναδικός, τότε είναι θετικά ορισμένος. Τα 
στοιχεία του πίνακα R και r, που ορίζονται στη εξίσωση (13) τώρα παίρνουν ειδική 
μορφή που θα δίνονται από τη σχέση 

[푅] =  훦[푥(푛 − 1 − 푖)푥∗(푛 − 1 −푚)], 0 ≤ 푖,푚 ≤ 푁 − 1. (15) 

Ορίζοντας το R(k) να είναι η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της WSS διαδικασίας x(n), 
δηλαδή 

푅(푘) =  훦[푥(푛)푥∗(푛 − 푘)] (16) 

Χρησιμοποιώντας το γεγονός R(k) = R* (−k), μπορούμε να απλοποιήσουμε την 
εξίσωση (13) και να έχουμε 

푅(0)
푅∗(1)

푅(1)
푅(0) ⋯ 푅(푁 − 1)

푅(푁 − 2)
⋮ ⋱ ⋮

푅∗(푁 − 1) 푅∗(푁 − 2) ⋯ 푅(0)

푎 ,
푎 ,
⋮

푎 ,

= −

푅∗(1)
푅∗(2)
⋮

푅∗(푁)

 

Για παράδειγμα για N = 3,έχουμε 

푅(0) 푅(1) 푅(2)
푅∗(1) 푅(0) 푅(1)
푅∗(2) 푅∗(1) 푅(0)

푎 ,
푎 ,
푎 ,

= −
푅∗(0)
푅∗(1)
푅∗(2)

 

Οι εξισώσεις αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία με διάφορα ονόματα ως 
κανονικές εξισώσεις, ως εξισώσεις των Yule - Walker, και ως εξισώσεις των Wiener – 
Hopf [31]. Μπορούμε να βρούμε ένα μοναδικό σύνολο βέλτιστων συντελεστών 
πρόβλεψης 훼 , , αν και μόνο αν ο N × N πίνακας 푅  δεν είναι μοναδικός. 
Επισημαίνουμε ότι ο πίνακας 푅  είναι πίνακας Toeplitz, που σημαίνει, ότι όλα τα 
στοιχεία οποιασδήποτε σειράς παράλληλης στη βασική διαγώνια είναι μοναδικά. 
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3.5. Προς τα εμπρός γραμμική πρόβλεψη. 
 

Στη συνέχεια ορίζουμε την πρόβλεψη προς τα εμπρός. Δηλαδή την περίπτωση 
που οι προβλεπόμενες τιμές είναι οι επόμενες.  

Έστω x(n) είναι μια στάσιμη στοχαστική διαδικασία με την ευρεία έννοια 
(wide sense stationary (WSS) ) [39]. Υποθέτουμε ότι θέλουμε να προβλέψουμε την 
τιμή το δείγματος x(n) χρησιμοποιώντας τον γραμμικό συνδυασμό των N 
προηγούμενων δειγμάτων. Η πρόβλεψη του x(n) τότε θα είναι της μορφής 

푥 (푛) = −∑ 푎 ,
∗ 푥(푛 − 푖) (14) 

Ο ακέραιος Ν ονομάζετε η τάξη της πρόβλεψης. Ο α ονομάζετε προβλέπτης. Από 
τους δύο δείκτες του α, ο ένας είναι ο Ν ο οποίος υποδηλώνει την τάξη του 
προβλέπτη. Ο δείκτης f υποδηλώνει ότι η προβλεπόμενη τιμή προέκυψε από 
πρόβλεψη προς τα μπρός σε αντίθεση με την πρόβλεψης προς τα πίσω που θα 
εξετάσουμε παρακάτω. Το σφάλμα πρόβλεψης είναι 

푒 (푛) = 푥(푛) − 푥 (푛) (15) 

Έτσι έχουμε: 

푒 (푛) = 푥(푛) + ∑ 푎 ,
∗ 푥(푛 − 푖) (16) 

Ορίζουμε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της προς τα εμπρός πρόβλεψης  

푒 ≜ 퐸[ 푒 (푛) ] (17) 

Λόγω του ότι η διαδικασία είναι WSS, τότε είναι ανεξάρτητη του χρόνου. Επομένως 
ο βέλτιστος προβλέπτης ( δηλαδή το βέλτιστο σύνολο συντελεστών πρόβλεψης τάξης 
Ν: 푎 ,

∗  ) είναι αυτός που ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό της σφάλμα. 

푥(푛)          푒 (푛) 푒 (푛)                        푥(푛) 

  (α)      (β) 

Σχήμα 3.1: (α) Το FIR φίλτρο πρόβλεψης και (b) το ΙΙR αντίστροφο  φίλτρο. 

Από την εξίσωση (16), βλέπουμε ότι το σφάλμα πρόβλεψης 푒 (푛) μπορεί να 
θεωρηθεί η απόκριση ενός FIR φίλτρο 훢 (푧) με είσοδο το x(n). Σχήμα 3.1. Η 
συνάρτηση μεταφοράς του FIR φίλτρου δίνετε από 

훢 (푧)  = 1 + ∑ 푎 ,
∗ 푧  (18) 

Το IIR φίλτρο 1/훢 (푧) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή του 
σήματος  x(n) από το σήμα σφάλματος 푒 (푛) (Σχήμα 3.1(b)). Επειδή το 푒 (푛) είναι η 
έξοδος του ΙΙR φίλτρου ως απόκριση WSS εισόδου, παρατηρούμε ότι το 푒 (푛) είναι 

퐴 (푧) 1/퐴 (푧) 
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και αυτό WSS στοχαστική διαδικασία. Το 훢 (푧) ονομάζετε το πολυώνυμο 
πρόβλεψης, παρόλο που η έξοδος του είναι το σφάλμα πρόβλεψης. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η γραμμική πρόβλεψη ουσιαστικά μετατρέπει το σήμα 
x(n) σε δύο σύνολα από N αριθμούς, τους {훼 , }. και σήμα σφάλματος 푒 (푛). Το 
σφάλμα 푒 (푛) όμως έχει σχετικά χαμηλό φάσμα ενέργειας συγκρινόμενο με του 
αρχικού σήματος  x(n). Για μεγάλα N, το σφάλμα είναι σχεδόν λευκός θόρυβος, και η 
φασματική πληροφορία του x(n) σχεδόν περιέχετε στους συντελεστές πρόβλεψης 
{훼 , }.Για αυτό το λόγο η γραμμική πρόβλεψη χρησιμοποιείτε σε εφαρμογές 
συμπίεσης δεδομένων. Η τεχνική της κωδικοποίηση με γραμμική πρόβλεψη (linear 
predictive coding (LPC)) είναι η διαδικασία κατά την οποία μετατρέπονται πακέτα 
σήματος εν χρόνο σε μικρά σύνολα αριθμών (συντελεστών {훼 , }) για αποθήκευση 
και μετάδοση.  

3.6. Προς τα πίσω γραμμική πρόβλεψη. 

 
Έστω x(n) είναι μια στάσιμη WSS τυχαία διαδικασία. Η προς τα πίσω 

γραμμική πρόβλεψη γι αυτή την διεργασία προβλέπει το δείγμα x(n − N − 1) 
βασιζόμενη στα μελλοντικά δείγματα x(n − 1),…, x(n − N). Η προβλεπόμενη τιμή 
είναι ένα γραμμικός συνδυασμός της μορφής  

푥 (푛 − 푁 − 1) = −∑ 푏 ,
∗ 푥(푛 − 푖) (19) 

Και το σφάλμα πρόβλεψης είναι  

푒 (푛) = 푥(푛 − 푁 − 1) − 푥 (푛 − 푁 − 1) 

= 푏 ,
∗ 푥(푛 − 푖) + 푥(푛 − 푁 − 1) 

Ο δείκτης b δηλώνει ότι η διαδικασία πρόβλεψης έγινε με την τεχνική προς τα πίσω 
πρόβλεψης. Είναι σημαντικό ότι και ο συντελεστής πρόβλεψης καθώς και τα 
δείγματα βασίζονται πάνω στο ίδιο σύνολο μετρήσεων Ν. Η γραμμική πρόβλεψη 
προς τα πίσω αρχικά φαίνετε να έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, όμως βοηθά για να 
κατανοήσουμε το φυσικό περιεχόμενο του πολυωνύμου 푧 퐴 (푧) στην αναδρομή 
Levinson’s 
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Σχήμα 3.2. σύγκριση προς τα εμπρός και προς τα πίσω πρόβλεψης 

 Όπως στο πρόβλημα της προς τα μπρός γραμμικής πρόβλεψης, ορίσαμε το 
πολυώνυμο πρόβλεψης έτσι και στη μπρος τα πίσω γραμμική πρόβλεψη το 
πολυώνυμο πρόβλεψης θα είναι 

 (20) 

Η έξοδος αυτού του FIR φίλτρου σε απόκριση στο x(n) είναι ίση με το σφάλμα 
πρόβλεψης . Για να βρούμε τους βέλτιστους συντελεστές πρόβλεψης  
εφαρμόζουμε την αρχή της ορθογωνιότητας, η οποία στην περίπτωσή μας λέει ότι το  

 πρέπει να είναι ορθογώνιο στο x(n − k), για 1 ≤ k ≤ N. Χρησιμοποιώντας την 
σχέση αυτή μπορούμε να δείξουμε ότι η απάντηση είναι πολύ κοντά στην απάντηση 
της προς τα μπρος γραμμικής πρόβλεψης. Επομένως ο βέλτιστος προβλέπτης μπορεί 
να γραφεί  

 

 Ως εκ τούτου, το βέλτιστο μπρος τα πίσω πολυώνυμο πρόβλεψης δίνετε από τη 
σχέση  

 (21) 

Το σχήμα 3.3 δείχνει πως τα προς τα μπρος και προς τα πίσω σφάλματα 
πρόβλεψης παράγονται από το x(n) με τη χρήση δύο FIR φίλτρων,  και . 
Με αυτό τον τρόπο είναι εύληπτο ότι μπορούμε να παράγουμε το σφάλμα της προς τα 
πίσω πρόβλεψης  από το σφάλμα της προς τα μπρος πρόβλεψης  όπως 
φαίνετε στο σχήμα 3.4  

         

 

          

Σχήμα 3.3Tα προς τα εμπρός και προς τα πίσω φίλτρα πρόβλεψης. 
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   푒 (푛)   푥(푛)   푒 (푛) 

 

Σχήμα 3.4.Εξαγωγή προς τα πίσω σφάλματος πρόβλεψης από το σφάλμα πρόβλεψης 
προς τα εμπρός. 

 

3.7. Αναδρομή Levinson.  

3.7.1. Εισαγωγή. 
 

Οι βέλτιστοι συντελεστές πρόβλεψης 훼 ,  είναι η λύση των κανονικών 
εξισώσεων. Υπάρχουν κλασσικές τεχνικές που επιλύουν αυτές τις εξισώσεις για τάξη 
푁  [61]. Όμως η επίλυση των κανονικών εξισώσεων, για πίνακες N × N 푹휨 δεν είναι 
τόσο απλή, εκτός αν είναι Toeplitz. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να εκμεταλλευτή για 
επιλύσουμε αυτές τις εξισώσεις με αποδοτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας υπολογισμούς 
μόνο τάξης για N2. Η κλασσικότερη μέθοδος είναι µια αναδρομική διαδικασία που 
προτάθηκε από το Levinson [30]. Η μέθοδος αυτή εκτός του ότι είναι αποδοτική, 
επιπλέον περιέχει πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά της βέλτιστης πρόβλεψης. 

 

3.7.2. Εξαγωγή των αναδρομικών σχέσεων του Levinson. 
 

Η αναδρομή Levinson είναι βασισμένη στη παρατήρηση ότι εάν η λύση του 
προβλήματος είναι γνωστή για τάξη m, τότε η λύση για τάξη (m + 1) μπορεί να γίνει 
με μια απλή αναδρομική διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, δεν έχουμε την λύση μόνο 
στο πρόβλημα για την N-τάξης πρόβλημα, αλλά επιπλέον όλες της χαμηλότερης 
τάξης. Για την απόδειξη της αναδρομικής εργασίας ας ξεκινήσουμε από το πρόβλημα 
3ης τάξης. Σε μορφή κανονικών εξισώσεων θα έχουμε 

⎣
⎢
⎢
⎡
푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3)
푅∗(1) 푅(0) 푅(1) 푅(2)
푅∗(2)
푅∗(3)

푅∗(1)
푅∗(2)

푅(0)
푅∗(1)

푅(1)
푅(0)⎦

⎥
⎥
⎤ 1
푎 ,
푎 ,
푎 ,

=
휀
0
0
0

 (22) 

 Αυτό το σύνολο των τεσσάρων εξισώσεων περιγράφει τον τρίτης τάξης 
βέλτιστο προβλέπτη. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε πως μπορούμε να περάσουμε 
από το πρόβλημα της τρίτης τάξη στη περίπτωση του προβλήματος τέταρτης τάξη. 
Για αυτό, μπορούμε να γράψουμε τις πιο πάνω εξισώσεις στη μορφή  

퐵 (푧) 

 

퐴 (푧) 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3) 푅(4)
푅∗(1) 푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3)
푅∗(2)
푅∗(3)
푅∗(4)

푅∗(1)
푅∗(2)
푅∗(3)

푅(0)
푅∗(1)
푅∗(2)

푅(1) 푅(2)
푅(0) 푅(1)
푅∗(1) 푅(0)⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1
푎 ,
푎 ,
푎 ,

0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡휀

0
0
0
푎 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 (23) 

όπου 

푎 ≜ 푅∗(4) + 푎 , 푅∗(3)+푎 , 푅∗(2)+푎 , 푅∗(1) (24) 

Ο πιο πάνω πίνακας 푹 ퟓ  είναι Ερμιτιανός (Hermitian) και Toeplitz. 
Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα αυτή, μπορούμε να επαληθεύουμε ότι το κάθε 
στοιχείο του ικανοποιεί  

푅 ,
∗ = 푅 ,   0 ≤ 푖,푘 ≤ 4  (25) 

Με άλλα λόγια, εάν αντιστρέψουμε την τάξη όλων των γραμμών, και στην συνέχεια 
αντιστρέψουμε την τάξη όλων των σειρών και στην συνέχεια πάρουμε το 
συμπλήρωμα των στοιχείων, το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος πίνακας! Με αποτέλεσμα η 
εξίσωση (23) να δίνει 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3) 푅(4)
푅∗(1) 푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3)
푅∗(2)
푅∗(3)
푅∗(4)

푅∗(1)
푅∗(2)
푅∗(3)

푅(0)
푅∗(1)
푅∗(2)

푅(1) 푅(2)
푅(0) 푅(1)
푅∗(1) 푅(0)⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
푎 ,
∗

푎 ,
∗

푎 ,
∗

1 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
푎
0
0
0
휀 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 (26) 

Εάν στην συνέχεια πάρουμε τον γραμμικό συνδυασμό των εξισώσεων (23) και (26) 
έτσι ώστε το τελευταίο στοιχείο του δεξιού μέλους να γίνεται μηδέν, τότε το 
αποτέλεσμα θα είναι να πάρουμε τις εξισώσεις τέταρτης τάξης. Επομένως θα έχουμε 

Εξίσωση (23) + 푘∗  x εξίσωση (26) (27) 

όπου 푘∗   είναι μια σταθερά. Εάν επιλέξουμε 

푘∗ =  (28) 

Τότε το αποτέλεσμα έχει τη μορφή 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3) 푅(4)
푅∗(1) 푅(0) 푅(1) 푅(2) 푅(3)
푅∗(2)
푅∗(3)
푅∗(4)

푅∗(1)
푅∗(2)
푅∗(3)

푅(0)
푅∗(1)
푅∗(2)

푅(1) 푅(2)
푅(0) 푅(1)
푅∗(1) 푅(0)⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1
푎 ,
푎 ,
푎 ,
푎 , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
푋
0
0
0
0⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 (29) 

Όπου 

푎 , =  푎 , + 푘∗푎 ,
∗  
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푎 , =  푎 , + 푘∗푎 ,
∗  

푎 , =  푎 , + 푘∗푎 ,
∗  

푎 , =  푘∗ 

Συγκρίνοντας την εξίσωση (22) συμπεραίνουμε ότι το στοιχείο × στο δεξί 
μέλος της εξίσωσης (29) είναι 휀 , το οποίο είναι το ελαχιστοποιημένο προς τα μπρός 
σφάλμα πρόβλεψης για τον τέταρτης τάξη προβλέπτη. Από τις πιο κάτω σχέσεις, 
μπορούμε να δούμε ότι το σφάλμα τέταρτης τάξης συσχετίζεται με το 휀  

휀 = 휀 + 푘∗푎∗  

= 휀 − 푘 푘∗휀∗ 

= (1 − |푘 | )휀  

Συμπερασματικά, εάν γνωρίζουμε τους συντελεστές πρόβλεψης 푎 ,  και το 
μέσο τετραγωνικό σφάλμα 휀  για τον τρίτης τάξης βέλτιστο προβλέπτη, μπορούμε να 
βρούμε τις αντίστοιχες τιμές για τον τέταρτης τάξης προβλέπτη από τις πιο πάνω 
εξισώσεις. 

3.7.3 Πολυωνυμικός Συμβολισμός. 

Ο προηγούμενος υπολογισμός του {푎 , } από {푎 , } μπορεί να γραφεί 
περισσότερο συμπυκνωμένα εάν χρησιμοποιήσουμε τον πολυωνυμικό συμβολισμό 
και ορίσουμε τα FIR φίλτρα 

퐴 (푧) = 1 + 푎 ,
∗ 푧 + 푎 ,

∗ 푧 + ⋯+ 푎 ,
∗ 푧  

Με αυτό το συμβολισμό, μπορούμε να ξαναγράψουμε τον υπολογισμό του {푎 , } από 
το {푎 , } ως εξής 

퐴 (푧) = 퐴 (푧) + 푘 푧 [푧 퐴 (푧)] 

Όπου  

푧 퐴 (푧) = 푎 , + 푎 , 푧 + ⋯+ 푎 , 푧 ( ) + 푧  
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Κεφάλαιο 4ο. 

Εισαγωγή στο MPEG-4 ALS. 
 

4.1. Εισαγωγή. 
 
Το πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-4 ALS [24] είναι πρότυπο κωδικοποίησης 

χωρίς απώλειες για σήματα ήχου. Το πρότυπο δημοσιεύτηκε στην αρχική του μορφή 
από την ομάδα του καθηγητή Tilman Liebchen στο πανεπιστήμιο του Berlin στην 
Γερμανία τον Ιούλιο του 2003. Από τότε είχαν επιτευχθεί επιπλέον βελτιστοποιήσεις 
και επεκτάσεις. Το τελικό πρότυπο δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2005 [25] και έγινε 
επίσημα διεθνές πρότυπο στο τέλος του 2005. 

Η μεγάλη ευελιξία του προτύπου του δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζεται σε 
σήματα με διαφορετικό ρυθμό δειγματοληψίας, διαφορετικό μήκος λέξης, καθώς 
επίσης και διαφορετικό αριθμό καναλιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αυξάνουν τη 
λειτουργικότητα του κωδικοποιητή προσφέροντας στην περίπτωση του ΗΚΓ 
δυνατότητα για ταυτόχρονη κωδικοποίηση των οκτώ βασικών του καναλιών. 
Επιπλέον το πρότυπο αποκτά ακόμη περισσότερη ευελιξία στη χρήση του αφού 
υποστηρίζει διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας και μήκος λέξης που 
χρησιμοποιούνται από τους διάφορους ηλεκτροκαρδιογράφους.  

Επιπλέον ο κωδικοποιητής εξασφαλίζει ότι κατά τη διαδικασία της 
κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης δεν θα υπάρχει απώλεια δεδομένων. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων 
του κωδικοποιητή. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζουμε συγκριτική δοκιμή του 
προτύπου με γνωστούς αλγορίθμους συμπίεσης. 

  

4.2. Δομή Κωδικοποιητή. 
 

Το σχήμα 4.1. δίνει τα βασικά στοιχεία του μπλοκ διαγράμματος του 
προτύπου MPEG-4 ALS [24]. Τα κανάλια κομματιάζονται σε παράθυρα ανεξάρτητα 
το ένα από το άλλο βάση των στατιστικών τους χαρακτηριστικών, με σκοπό την 
αύξηση της απόδοσης συμπίεσης. Τελικά συνδυάζοντας ακολουθιακά βραχέα και 
μακρά πρόβλεψης για περιοδικά και ημιπεριοδικά σήματα από τη μία, και τα 
χαρακτηριστικά τυχαίες προσπέλασης σε επίπεδο παραθύρου από την άλλη κάνουν το 
πρότυπο MPEG-4 ALS να είναι εξαιρετικά αποδοτικό στην κωδικοποίηση μεγάλων 
εγγραφών ήχου και στην περίπτωσή μας μεγάλων εγγραφών 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 
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Σχήμα 4.1. Μπλοκ διάγραμμα πρότυπου κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης 

 MPEG-4 ALS. 
 

4.3. Γραμμική πρόβλεψη. 
 
 Η γραμμική πρόβλεψη χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές επεξεργασίας 
ήχου και γενικότερα στην επεξεργασία σημάτων. Στην περίπτωση του προτύπου 
MPEG-4 ALS χρησιμοποιούνται μόνο FIR προβλέπτες. Εκτενής παρουσίαση της 
θεωρίας της γραμμικής πρόβλεψης δόθηκε στο προηγούμενο κεφάλαια. Στην ενότητα 
αυτή επαναλαμβάνουμε της βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιεί το πρότυπο κατά 
την κωδικοποίηση. 

4.3.1. Πρόβλεψη με FIR φίλτρα. 
  

 Ένα δείγμα 푥(푛) μπορεί να προβλεφθεί με ένα μικρό σφάλμα από τα 
προηγούμενα δείγματα 푥(푛 − 푘). Το προβλεπόμενο δείγμα δίνετε από την εξίσωση 
(4.1). 

푥⏞ (푛) = h .푥(푛 − 푘)   (4.1) 

όπου K είναι η τάξη του προβλέπτη. Το σφάλμα από την πρόβλεψη ονομάζετε 
υπόλοιπο και δίνετε από την σχέση (4.2) 

푒(푛) = 푥(푛)− 푥⏞ (푛)   (4.2) 

Το υπόλοιπο 푒(푛) έχει μικρότερη διασπορά από το 푥(푛) με αποτέλεσμα να μπορεί να 
κωδικποιηθεί αποδοτικότερα.  
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 Η διαδικασία υπολογισμού των συντελεστών πρόβλεψης για ένα παράθυρο 
δεδομένων, προτού το παράθυρο αυτό φιλτραριστεί ονομάζετε προς τα εμπρός 
προσαρμοστική πρόβλεψη (Forward Adaptive Prediction). 

4.3.2. Προς τα εμπρός προσαρμοστική πρόβλεψη. 
 

 Το σχήμα 4.2. περιγράφει την διαδικασία της προσαρμοστικής πρόβλεψης 
προς τα εμπρός. 

 

Σχήμα 4.2. Διάγραμμα Κωδικοποιητή. 

 Αρχικά ο buffer αποθηκεύει ένα μπλοκ δεδομένων. Στη συνέχεια 
υπολογίζονται οι parcor (partial autocorrelation coefficient) συντελεστές πρόβλεψης 
για το μπλοκ αυτό. Να πούμε ότι ο αριθμός των συντελεστών, δηλαδή η τάξη του 
προβλέπτη, μπορεί να προσαρμοστεί. Στη συνέχεια οι συντελεστές κβαντοποιούνται 
και ακολούθως κωδικοποιούνται με κωδικοποίηση εντροπίας. Οι συντελεστές 
πρόβλεψης μετατρέπονται σε LPC (Low Prediction Coefficients) προβλέπτες για το 
φίλτρο πρόβλεψης, το οποίο υπολογίζει τα υπόλοιπα της πρόβλεψης. Το τελικό 
στάδιο κωδικοποίησης εντροποίας για τα υπόλοιπα περιγράφετε σε επόμενη ενότητα. 

 Στην περίπτωση της προς τα εμπρός προσαρμοστικής πρόβλεψης, οι βέλτιστοι 
συντελεστές πρόβλεψης, υπολογίζονται συνήθως με την μέθοδο της αυτοσυσχέτισης 
ή την μέθοδο της διασποράς για κάθε μπλοκ [62]. Η μέθοδος της αυτοσυσχέτισης, 
χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Levinson – Durbin, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να 
προβλέπει σε κάθε επανάληψη το μέση τιμή για τον προβλέπτη της επόμενης τάξης 
[63]. 

 Ο αποκωδικοποιητής, που φαίνετε στο σχήμα 4.3, είναι πολύ πιο απλώς από 
τον κωδικοποιητή, αφού δεν έχει και την προσαρμοστικότητα του κωδικοποιητή. 
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Σχήμα 4.3. Μπλοκ Αποκωδικοποιητή. 

 Οι τιμές των συντελεστών πρόβλεψης αποκωδικοποιούνται, μετατρέπονται 
στους συντελεστές LPC και χρησιμοποιούνται από το φίλτρο πρόβλεψης για την 
αναδημιουργία του σήματος χωρίς απώλειες. Το υπολογιστικό κόστος του 
αποκωδικοποιητή εξαρτάτε από την τάξη των προβλεπτών που υπολογίζονται από 
τον κωδικοποιητή.  Από την στιγμή που η μέση τάξη είναι αρκετά μικρότερη από τη 
μέγιστη τάξη, η πρόβλεψη με τάξης μεγαλύτερες από την μέγιστη τάξη δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα πάντοτε και σημαντική αύξηση της πολυπλοκότητας του 
αποκωδικοποιητή. 

 

4.3.3. Προσαρμογή στη τάξη του προβλέπτη 
 

 Ένα βασικό στοιχείο στην προσαρμοστική πρόβλεψη εύρεση της 
καταλληλότερης τάξη του προβλέπτη. Βέβαια θα ήταν απλούστερο να 
χρησιμοποιούσαμε την ίδια τάξη πρόβλεψης για όλα τα μπλοκ. Έτσι απλός σε κάθε 
μπλοκ να ενημερώνονταν η συντελεστές πρόβλεψης. Όμως, αν υπάρχει δυνατότητα 
προσαρμογής του μεγέθους των μπλοκ και κατ’ επέκταση και της τάξης των 
προβλεπτών αυτό θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό οι συντελεστές 
πρόβλεψης θα είχαν καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα με αποτέλεσμα το 
υπόλοιπο της πρόβλεψης να έχει μικρότερη διασπορά και άρα καλύτερη 
κωδικοποίηση.  

 Επειδή οι τιμές των συντελεστών πρόβλεψης επιλέγονται προσαρμοστικά στα 
δεδομένα, αυξάνοντας την τάξη του προβλέπτη συνεπάγεται μείωση της διασποράς 
του σφάλματος πρόβλεψης, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε και καλύτερη 
κωδικοποίηση των υπολοίπων. Από την άλλη πλευρά όμως, αυξάντας την τάξη 
πρόβλεψης αυξάνετε και ο όγκος πληροφορίας που χρειαζόμαστε για να 
κωδικοποιήσουμε τους προβλέπτες. Επομένως το βέλτιστο αποτέλεσμα θα ήταν να 
βρούμε την τάξη του προβλέπτη που ελαχιστοποιεί το συνολικό όγκο πληροφορίας. 
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε αν ελαχιστοποιήσουμε την εξίσωση 
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푅 (푘) = 푅 (푘) + 푅 (푘)  4.3 

ως συνάρτηση της τάξης k του προβλέπτη. Καθώς η αποτελεσματικότητα του 
προβλέπτη αυξάνει μονότονα με την αύξηση της τάξης του, το Re μειώνετε. 
Αντιθέτως καθώς αυξάνει η τάξη k του προβλέπτη το Rc αυξάνει μονότονα αφού 
μεγαλύτερος αριθμός συντελεστών απαιτεί και μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας 
κωδικοποίησης. 

 Η επιλογή της βέλτιστης τάξης του προβλέπτη, έχοντας ως κριτήριο επιλογής 
της ελαχιστοποίηση της 4.3, μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση του αλγορίθμου 
Levinson – Durbin, ο οποίος προβλέπει ταυτόχρονα σε κάθε βήμα και τους 
προβλέπτες της επόμενης τάξης. Επομένως για κάθε τάξη, ένα πλήρες σύνολο 
συντελεστών πρόβλεψης υπολογίζετε. Επιπλέον ο αλγόριθμος αυτός έχει την 
δυνατότητα να υπολογίζει την αναμενόμενη διασπορά του σφάλματος, με 
αποτέλεσμα να δίνετε η δυνατότητα πρόβλεψης του όγκο πληροφορίας που 
χρειάζεται για την κωδικοποίηση του  υπολοίπου (Re). Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα του αλγορίθμου και υπολογίζοντας τις ποσότητες Re και Rc μπορούμε 
να υπολογίσουμε την βέλτιστη τάξη προβλέπτη. 

 Είναι φανερό ότι από την εξίσωση 4.3 η τάξη του προβλέπτη έχει άμεση 
συνέπεια στον συνολικό όγκο πληροφορίας που χρειάζεται για την κωδικοποίηση. Το 
πρότυπο MPEG-4 ALS υποστηρίζει τάξεις προβλεπτών μεγαλύτερους και απο k = 
1024, και επιπλέον με τον αποδοτικό κομμάτιασμα του σήματος να επιτυγχάνετε 
μέγιστη συμπίεση. 

4.4. Κβαντοποίηση συντελεστών πρόβλεψης. 
 

 Με την άμεση κβαντοποίηση των συντελεστών πρόβλεψης δεν επιτυγχάνουμε 
πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσματα συμπίεσης. Αφού µικρά σφάλματα 
κβαντοποίησης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλη απόκλιση από το επιθυμητό 
φάσμα, από τα φίλτρα πρόβλεψης. Για τον λόγο αυτό, οι κβάντιση των συντελεστών 
προβλεψης στο MPEG-4 ALS βασίζετε στους συντελεστές συμμετρίας 푟  που 
μπορούν να υπολογιστούν μέσω του αλγορίθμου Levinson – Durbin. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι αυστηρά ορισμένα στο διάστημα [-1,1]. Επιπλέον 
οι συντελεστές 푟  είναι λιγότερο ευαίσθητη στην κβάντιση, είναι όμως ευαίσθητοι 
όταν το πλάτος τους είναι κοντά στη μονάδα. Οι πρώτοι δύο συντελεστές 푟  και 푟  
είναι τυπικά κοντά στο -1 και στο +1, ως εκ τούτου, οι εναπομείναντες συντελεστές 
푟 , k>2 συνήθως έχουν μικρότερο πλάτος. Η κατανομή του πρώτου συντελεστή είναι 
πολύ διαφορετική, όμως οι μεγαλύτερης τάξης συντελεστές τείνουν σε μηδενικό μέσο 
όρο που μοιάζει με Gaussian κατανομή Σχήμα 4.4. 
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Σχήμα 4.4. Η κατανομή συντελεστών πρόβλεψης. 

 Επομένως μόνο οι δύο πρώτοι συντελεστές λαμβάνουν καθοριστικό ρόλο 
στην επόμενη συνάρτηση. 

퐶(푟) = −1 + √2√푟 + 1   (4.4) 

 Επομένως, για να απλοποιήσουμε τους υπολογισμούς, το C(r2) ουσιαστικά 
χρησιμοποιείτε για τον δεύτερο συντελεστή, οδηγώντας στην εύρεση ενός αντίθετου 
sign της comanede τιμής. Οι δύο συντελεστές κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα 
απλό 7 Bit κβαντιστή. Τα αποτελέσματα θα είναι οι ακόλουθες τιμές  

훼 = [64(−1 + √2 푟 + 1)]  (4.5) 

훼 = [64(−1 + √2 −푟 + 1)]  (4.6) 

 

Σχήμα 4.5. Κατανομή συντελεστών 훼 . 
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 Οι υπόλοιποι συντελεστές 푟 ,k>2 μπορούν να κβαντιστούν απλά 
χρησιμοποιώντας ένα ομοιόμορφο 7-Bit κβαντιστή ξανά:  

훼 = [64푟 ]  (4.7) 

 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα τις κβάντισης είναι αυστηρά 
στο διάστημα (-64,+63). Αυτοί οι κβαντισμένοι συντελεστές επανακεντρώνονται 
ξανά γύρω από την πιο πιθανή τιμή, και στην συνέχεια κωδικοποιούνται 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο κωδικοποίησης Golomb-Rice. Ως αποτέλεσμα, ο 
μέσος όγκος πληροφορίας κωδικοποίησης (bit rate) για τους συντελεστές πρόβλεψης 
µπορεί να μειωθεί περίπου 4bit/συντελεστή, χωρίς να λάβουμε υπόψη τα φασματικά 
χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεγάλα μπλοκ πληροφορίας 
και για τάξης πρόβλεψης k=1024.  

 Επιπλέον, τα άμεσα φίλτρα πρόβλεψης χρησιμοποιούν συντελεστές 
πρόβλεψης ℎ  που δίνονται από την εξίσωση 4.1. Για να παράγουμε λοιπόν, 
ταυτόσημους συντελεστές στον κωδικοποιητή και στον αποκωδικοποιητή, οι τιμές 
των ℎ  συντελεστών πρέπει να προέρχονται από τις κβαντισμένες τιμές αk σε όλες τις 
περιπτώσεις. (Σχήματα 2 και 3). Αφού είναι προσόν του κωδικοποιητή στο να 
αποφασίσει ένα σύνολο κατάλληλων συντελεστών, το πρωτόκολλο MPEG-4 ALS 
υλοποιεί μια ειδική αριθμητική συνάρτηση ακεραίων για την μετατροπή των 
κβαντισμένων τιμών 푎  και των άμεσα συντελεστών πρόβλεψης ℎ , η οποία 
πιστοποιεί ταυτόχρονα και την μοναδική ανακατασκευή του σήματος από τον 
κωδικοποιητή και τον αποκωδικοποιητή αντίστοιχα. 

4.5. Μεταβλητό μήκος μπλοκ. 
 

 Η απλή έκδοση του κωδικοποιητή χρησιμοποιεί ένα μπλοκ δειγμάτων ανά 
κανάλι για κάθε παράθυρο. Το μήκος του παραθύρου μπορεί να ρυθμιστεί αρχικά 
ανάλογα με τον ρυθμό δειγματοληψίας του σήματος εισόδου. Για ρυθμό 
δειγματοληψίας 48kHz έχουμε παράθυρο 2048 δειγμάτων ενώ για ρυθμό 
δειγματοληψίας 96kHz έχουμε παράθυρο δειγμάτων 4096. Αυτό και στις δύο 
περιπτώσεις αντιστοιχεί σε χρόνο σήματος περίπου 43 ms. 

 Εφόσον το μήκος του παραθύρου εισόδου είναι σταθερό για κάθε σήμα, 
ανάλογα με τον ρυθμό δειγματοληψίας, υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μεταβλητού 
μεγέθους μπλοκ, υποπολλαπλάσιων του αρχικού παραθύρου. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνετε καλύτερη προσαρμογή των αλγορίθμων πρόβλεψης στο σήμα. Η 
προηγούμενη έκδοση του MPEG-4 ALS κωδικοποιητή [64] περιλάμβανε ήδη ένα 
απλό μηχανισμό μεταβολής του μεγέθους του μπλοκ ο οποίος επέτρεπε στον 
κωδικοποιητή ή να χρησιμοποίηση ολόκληρο το παράθυρο (Nb=N) για πρόβλεψη ή 
να χρησιμοποιήσει το (Nb=N/4). Στην τρέχουσα έκδοση του MPEG-4 ALS ο 
μηχανισμός μεταβολής του μεγέθους του μπλοκ επανασχεδιάστηκε με αποτέλεσμα να 
βελτιωθεί ικανοποιητικά και να γίνει περισσότερο ευέλικτος στην επιλογή μεγέθους 
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του μπλοκ. Έτσι κάθε μπλοκ μπορεί να διαιρεθεί σε περισσότερα από 32 μπλοκ. 
Διαφορετικά μεγέθη μπλοκ είναι δυνατό να υπάρχουν σε ένα παράθυρο πληροφορίας 
όπως  Nb= N , N/2, N/4, Ν/8, Ν/16 και Ν/32, εφόσον κάθε μπλοκ μπορεί να 
υποδιαιρεθεί σε μικρότερα. Μερικά παραδείγματα επιτρεπτών και μη επιτρεπτών 
διαχωρισμών δύνονται στο σχήμα 4.6. 

 

Σχήμα 4.6. Μερικά παραδείγματα επιτρεπτών και μη επιτρεπτών διαχωρισμών. 

 Ο μηχανισμός μεταβλητού μεγέθους μπλοκ δίνει την ευχέρεια στο πρότυπο να 
χρησιμοποιεί πολύ μικρά και πολύ μεγάλα μπλοκ μέσα στο ίδιο το σήμα. Για 
παράθυρα με σταθερά σήματα μπορούν να επιλεγούν μεγάλα μπλοκ με μεγάλη τάξη 
προβλεπτή για υψηλό ποσοστό πρόβλεψης, ενώ σε βραχύβιες μεταβολές μπορούν να 
επιλεγούν μικρά μπλοκ με χαμηλής τάξης προβλέπτες τα οποία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικά. Εφόσον το μέγιστο μέγεθος του μπλοκ είναι δεσμευμένο από το 
μέγεθος του παραθύρου, το μέγεθος των μπλοκ μπορεί να υπολογιστεί έτσι ώστε να 
βρίσκονται μέσα σε λογικά πλαίσια. Για παράδειγμα για μέγεθος παραθύρου Ν = 
8192, θα έχουμε μεγέθη μπλόκε ίσα με ΝΒ = 8192, 4096, 2048, 1024, 512, και 256. 

 Η επιλογή των κατάλληλων μεγεθών μπλοκ είναι αποκλειστική επιλογή του 
κωδικοποιητή, και αυτό δεν έχει αναλυθεί περισσότερο από το πρότυπο MPEG-4 
ALS. Πιθανώς στοχαστικές μέθοδοι με πολυπλοκότερους αλγορίθμους μπορούν να 
επιτυγχάνουν καλύτερο μερισμό του σήματος. Ο τρόπος μερισμού του παραθύρου θα 
πρέπει να κωδικοποιηθεί ως επιπλέον πληροφορία που επιβαρύνει το σήμα με 
μέγιστο κόστος 32 bit για κάθε παράθυρο. Από την στιγμή που ο αποκωδικοποιητής 
έχει να επεξεργαστεί τον ίδιο αριθμό δειγμάτων για κάθε παράθυρο, ο μηχανισμός 
μεταβλητού μπλοκ αποδεδειγμένα βελτιώνει την συμπίεση των δεδομένων χωρίς 
ουσιαστική αύξηση της πολυπλοκότητας του αποκωδικοποιητή. 

4.6. Τυχαία προσπέλαση. 
 

 Η λειτουργίας της τυχαία προσπέλαση που υποστηρίζει το πρότυπο MPEG 4 
ALS χρησιμοποιείτε για γρήγορη προσπέλαση του σήματος, χωρίς να έχουμε 
επιπλέον κόστος αποκωδικοποίησης του προηγούμενου σήματος. Η τυχαία 
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προσπέλαση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για εφαρμογές που υποστηρίζουν 
επιλογή περιοχής του σήματος ή και streaming συμπίεση του σήματος. 

 Για να επιτευχθεί η τυχαία προσπέλαση, ο κωδικοποιητής πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να αποκωδικοποιητή παράθυρα δεδομένων χωρίς να χρειάζεται 
πληροφορία (δείγματα) από τα προηγούμενα παράθυρα. Η απόσταση μεταξύ των 
παραθύρων τυχαίας πρόβλεψης μπορεί να επιλεγεί από 255 έως ένα παράθυρο. 
Ανάλογα με τον ρυθμό δειγματοληψίας και το μέγεθος του παραθύρου, η τυχαία 
προσπέλαση είναι δυνατό να γίνετε και ανά μερικά msec. 

 Όμως, η πρόβλεψη στην αρχή των παραθύρων τυχαίας προσπέλασης 
εξακολουθεί να παραμένει πρόβλημα. Ένας προβλέπτης k τάξης χρειάζεται κανονικά 
k δείγματα από το προηγούμενο παράθυρο για να είναι σε θέση να προβλέψει το 
πρώτο δείγμα του τρέχοντος παραθύρου. Από την στιγμή που τα δείγματα του 
προηγούμενου παραθύρου δεν χρησιμοποιούνται, ο κωδικοποιητής ή θα κάνει τους 
υπολογισμούς του θεωρώντας τα δείγματα  ίσα με το μηδέν ή θα μεταφέρει τα k 
δείγματα που χρειάζεται από το προηγούμενο παράθυρο και ξεκινήσει την πρόβλεψη 
από το δείγμα k+1. 

 Επομένως η συμπίεση στην αρχή του παραθύρου τυχαίας προσπέλασης θα 
είναι χαμηλή. Για να μειωθεί αυτό το πρόβλημα, o MPEG-4 ALS κωδικοποιητής 
χρησιμοποιεί βαθμιαία πρόβλεψη [65], η οποία χρησιμοποιεί όσο το δυνατό 
περισσότερα δείγματα μπορεί. Η βαθμιαία πρόβλεψη δουλεύει ως εξής: αφού που δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε το πρώτο δείγμα του παραθύρου, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε πρώτης τάξης προβλέπτη για το πρώτο δείγμα, δεύτερης τάξη 
προβλέπτη για το δεύτερο δείγμα, τρίτης τάξης προβλέπτη για το τρίτο δείγμα κ.ο.κ 
μέχρι να φτάσουμε στο k+1 δείγμα για  χρησιμοποιήσουμε k τάξης προβλέπτη. 
(Σχήμα 4.7) 

 

Σχήμα 4.7. Διαδικασία τυχαίας προσπέλασης. 
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 Από τη στιγμή που οι συντελεστές πρόβλεψης ℎ  υπολογίζονται αναδρομικά 
από τους κβαντισμένους συντελεστές 훼 , είναι πιθανό να υπολογίσουμε κάθε σύνολο 
συντελεστών από τη πρώτη τάξη μέχρι τη k τάξη χωρίς επιπρόσθετο κόστος, Στην 
περίπτωση των 500ms τυχαίας προσπέλασης διαστήματα, αυτό προσθέτει ένα 
επιπλέον κόστος μόνο 0.01-0.02% σε σύγκριση  της συνεχούς πρόβλεψης χωρίς 
τυχαία προσπέλαση. 

4.7. Πρόβλεψη μεταξύ διαφορετικών μπλοκ 
 
 Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα σήματα ήχου έχουν αρμονικές ή περιοδικά 
σήματα τα οποία προέρχονται από την θεμελιώδη συχνότητα ή το pitch του μουσικού 
οργάνου. Για παράδειγμα μια ημιτονοειδής περίοδος 220 Hz αντιστοιχεί σε  218 
δείγματα με δειγματοληψία 48 kHz και σε 872 δείγματα με δειγματοληψία 192 kHz. 
Αυτού του είδους η συσχέτιση των δειγμάτων είναι δύσκολο να αφαιρεθεί με τη 
χρήση προς τα εμπρός πρόβλεψης, αφού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υψηλής 
τάξης προβλέπτες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα μεγάλο επιπλέον ποσό 
επιπρόσθετης πληροφορίας. 

Για να κάνουμε πιο αποδοτική την συσχέτιση μεταξύ των απομακρυσμένων 
δειγμάτων, το MPEG-4 ALS εφαρμόζει σχήμα πρόβλεψη μακρών όρων long-term 
prediction (LTP) χρησιμοποιώντας καθυστερημένες ή  και ενισχυμένες τιμές ως 
παραμέτρους. 

 

Σχήμα 4.8. Πρόβλεψη μεταξύ διαφορετικών μπλοκ. 

Στον κωδικοποιητή MPEG 4 ALS, η κωδικοποίηση των βραχέων όρων LPC 
και τα υπόλοιπα σήματα e(n) του πρότυπου κωδικοποιητή χρησιμοποιούν προσθετική 
πρόβλεψη:  
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푒 (푛) =  푒(푛) −  훾 . 푒(푛 − 휏 + 푗)  

Όπου 휏  υποδηλώνει την καθυστέρηση του δείγματος, γ υποδηλώνει την τιμή 
του κβαντικού κέρδους, και 푒  υποδηλώνει το νέο υπόλοιπο μετά την πρόβλεψη των 
μακρών όρων. Η πιο προτιμότερη τιμή καθυστέρηση (τ) και τιμή κέρδους (γ) 
αποφασίζονται με γνώμονα την μείωση του πλάτους του υπόλοιπου, Οι παράμετροι 
αυτοί κωδικοποιούνται ως επιπρόσθετη πληροφορία. Τα LTP υπόλοιπα 푒 (푛) 
αποτελούν ένα υπότιτλο για τα βραχέων όρων πρόβλεψης υπόλοιπα e(n). Ως εκ 
τούτου τα 푒 (푛) χρησιμοποιούνται αντί των  e(n) σε όλα τα επόμενα βήματα 
επεξεργασίας ( συμπεριλαμβανομένου της κωδικοποίησης εντροπίας και πιθανούς 
πολύ-καναλλικής πρόβλεψης). 

Στον αποκωδικοποιητή, η αντίστροφη διαδικασία πετυχαίνετε  (σχήμα 8), 
χρησιμοποιώντας το ακόλουθο αναδρομικό φιλτράρισμα: 

푒 (푛) =  푒(푛) + 훾 . 푒(푛 − 휏 + 푗)  

Η ανακατασκευή του σήματος των υπολοίπων 푒(푛) στη συνέχεια χρησιμοποιείτε για 
την σύνθεση των βραχέων όρων LPC ξανά. 

4.8. Κωδικοποίηση συνδυασμού καναλιών 
 

Η κωδικοποίηση συνδυασμού καναλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ανακαλύψει συσχετίσεις μεταξύ των καναλιών σε ένα πολύ-καναλλικό σήμα. 

 

4.8.1. Κωδικοποίηση διαφορών.  
 

Ένα απλός τρόπος να διερευνήσουμε την συσχέτιση μεταξύ δύο καναλιών 
είναι να κωδικοποιήσουμε τη διαφορά των δύο σημάτων:  

d(n) = x2(n) − x1(n) (10) 

αντί του x1(n) η του x2(n). Εναλλαγή στη κωδικοποίηση μεταξύ των σημάτων  x1(n), 
x2(n) και του σήματος d(n) σε κάθε μπλοκ, μπορεί να γίνει συγκρίνοντας ποίο από τα 
σήματα μπορεί να κωδικοποιηθεί αποδοτικότερα (Σχήμα 4.9). Αυτή η δυνατότητα 
που προσφέρει το πρότυπο είναι πολύ αποδοτική όταν τα δύο σήματα είναι πολύ 
όμοια μεταξύ τους. Στην περίπτωση που έχουμε πολύ-καναλικό σήμα, υπάρχει η 
δυνατότητα τακτοποίησης των καναλιών από τον κωδικοποιητή έτσι ώστε να 
επιτευχθεί το καταλληλότερο ζευγάρωμα των καναλιών για αποδοτικότερη 
κωδικοποίηση. 
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Σχήμα 4.9. Κωδικοποίηση διαφορών. 

Επιπρόσθετα στη λειτουργία της απλής διαφορικής κωδικοποίηση, το MPEG-
4 ALS υποστηρίζει ένα περισσότερο πολύπλοκο σχήμα κωδικοποίησης, το οποίο 
αξιοποιεί τον δια-καναλικό πλεονασμό πληροφορίας στα πολύ-καναλικά σήματα, το 
οποίο περιγράφετε στην επόμενη παράγραφο. 

4.8.2. Πολύ-καναλική κωδικοποίηση. 
 

 Η τεχνολογία κωδικοποίησης χωρίς απώλειες μπορεί να χρησιμεύσει σε 
πλήθος πολύ-καναλικών εφαρμογών όπως είναι τα βιοϊατρικά σήματα τα 
σεισμολογικά σήματα, σήματα μίξης ήχου κ.α. 

 Για να βελτιωθεί η απόδοση κωδικοποίησης σε πολύ-καναλικά σήματα, έχει 
προταθεί ένας αλγόριθμος προσαρμοστικής αφαίρεσης του σήματος από κανάλια 
αναφοράς μαζί με συντελεστές βάρους. Ο αλγόριθμος αυτό είναι βασισμένος στις  
συσχετίσεις μεταξύ των καναλιών στο πεδίο του χρόνου [67]. Υπάρχουν τρείς τρόποι 
λειτουργίας του αλγορίθμου για κάθε κανάλι και για κάθε παράθυρο. Ο πρώτος 
τρόπος λειτουργίας του είναι ανεξάρτητος της κωδικοποίησης, ο δεύτερος τρόπος 
χρησιμοποιεί 3 tabs, όπως φαίνονται στο σχήμα 4.10, και ο τρίτος τρόπος 
χρησιμοποιεί 6 tabs, επιπρόσθετα στα τρία tabs του δεύτερου τρόπου περιλαμβάνει 
και τρία tabs καθυστέρησης όπως φαίνονται στο σχήμα 4.11. Πρέπει τουλάχιστο ένα 
κανάλι να κωδικοποιηθεί με ανεξάρτητο τρόπο έτσι ώστε να αποκωδικοποιηθούν όλα 
τα κανάλια χωρίς απώλειες.   

 Για τον δεύτερο τρόπο λειτουργίας, η κωδικοποίηση γίνετε σύμφωνα με τη 
σχέση  

푒 (푛) =  푒 (푛)− ∑ 훾 . 푒 (푛 + 푗)  (12) 
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όπου 푒 (푛) και 푒 (푛) είναι τα υπόλοιπα σήματα από τα κανάλια κωδικοποίησης, και 
푒 (푛) είναι το υπόλοιπο από το κανάλι αναφοράς. Το κανάλι αναφοράς αναζητείτε 
μέσα από διαθέσιμα κανάλια, και ο δείκτης κωδικοποιείται μαζί με τις παραμέτρους 
κέρδους 훾 , οι οποίες υπολογίζονται επιλύοντας την κανονική εξίσωση 

훾 = 푋 . 푦 

Όπου 

훾 = (훾 ,훾 , 훾 )  

푋 =
푒  . 푒 푒 . 푒 푒 . 푒
푒 . 푒 푒 . 푒 푒 . 푒
푒 . 푒 푒 . 푒 푒 . 푒

 

푦 = (푒 . 푒 ,  푒 . 푒 ,  푒 . 푒 )  

푒 = (푒 (0), 푒 (1), 푒 (2), … , 푒 (푁 − 1))  

푒 = (푒 (−1), 푒 (0),푒 (1), … , 푒 (푁 − 2))  

푒 = (푒 (0), 푒 (1), 푒 (2), … , 푒 (푁 − 1))  

푒 = (푒 (1), 푒 (2), 푒 (3), … , 푒 (푁))  

 
Όπου N είναι ο αριθμός των δειγμάτων ανά παράθυρο και 푒  εκφράζει το 

αντίστροφο διάνυσμα e. Ο αποκωδικοποιητής ανακατασκεύαζε το αρχικό σήμα 
εφαρμόζοντας απλώς την αντίστροφη διαδικασία: 

푒 (푛) =  푒 (푛) + ∑ 훾 . 푒 (푛 + 푗)  (13) 

Τα σήμα των ανακατασκευασμένων υπόλοιπων 푒 (푛) χρησιμοποιούνται για σύνδεση 
με βραχέα πρόβλεψη ή για την προηγούμενη διαδικασία μακρά κωδικοποίησης LTP. 
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Σχήμα 4.10. Αφαίρεση τριών tabs  

Για την λειτουργία 6-tap, η προσαρμοστική αφαίρεση εφαρμόζετε χρησιμοποιώντας 

푒 (푛) =  푒 (푛)− ∑ 훾 . 푒 (푛 + 푗) + ∑ 훾 . 푒 (푛 + 휏 + 푗)  (14) 

Όπου η παράμετρος καθυστέρησης τ μπορεί να εκτιμηθεί με cross correlation μεταξύ 
του κωδικοποιημένου καναλιού και του καναλιού αναφοράς, και οι multi-tap 
παράμετροι κέρδους μπορούν παρατηρηθούν  αν ελαχιστοποιήσουμε την ενέργεια της 
ακολουθίας των υπολοίπων που έχουν αφαιρεθεί, παρόμοια με την εξίσωση (12). 
Στον αποκωδικοποιητή το αρχικό σήμα των υπολοίπων μπορεί να ανακατασκευαστεί 
με την αντίστροφη  διαδικασία: 

푒 (푛) =  푒 (푛) + ∑ 훾 . 푒 (푛 + 푗) + ∑ 훾 . 푒 (푛 + 휏 + 푗)   (15) 

Και σ αυτή την περίπτωση η ανακατασκευή του σήματος των υπολοίπων  푒 (푛) 
χρησιμοποιείτε στη  βραχέα σύνθεση LPC η στην LTP μέθοδο αποκωδικοποίησης. 

 

4.9. Κωδικοποίηση εντροπίας των υπολοίπων. 
 

Στη φάση της κωδικοποίησης εντροπίας των υπολοίπων, το πρότυπο διαθέτει 
δύο ειδών λειτουργίες. Τον απλό και τον σύνθετο. Στον απλό τρόπο λειτουργίας, τα 
υπόλοιπα κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση εντροπίας με τον 
αλγόριθμο Rice. Για κάθε μπλοκ, η για όλα τα μπλοκ, τα υπόλοιπα κωδικοποιούνται  
χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικοποιητή Rice. Περαιτέρω το μπλοκ μπορεί να 
μοιραστεί σε τέσσερα κομμάτια και το κάθε ένα να κωδικοποιηθεί με διαφορετικό 
κωδικοποιητή Rice. Οι διαδικασία περιγράφετε από το σχήμα 4.12. 
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Σχήμα 4.11. Multi-tab αφαίρεση με διαφορά χρόνου.  

Ο κωδικοποιητής βασίζετε στα στατιστικά στοιχεία του υπολοίπου για να αποφασίσει 
τον βέλτιστο κώδικα για τον αλγόριθμο Rice. 

 

Σχήμα 4.12. Μοίρασμα της κατανομής των υπολοίπων. 

Εναλλακτικά, ο πολύπλοκος τρόπος λειτουργίας ονομάζετε  BGMC (Block Gilbert-
Moore Codes). Στο τρόπο λειτουργίας BGMC, η κωδικοποίηση των υπολοίπων 
πραγματοποιείτε μοιράζοντας τη κατανομή σε δύο κατηγορίες (σχήμα 4.12). Τα 
υπόλοιπα που ανήκουν στην κεντρική περιοχή της κατανομής, |e(n)| < 푒 , και τα 
άλλα που ανήκουν στις ουρές της. Τα υπόλοιπα που ανήκουν στις ουρές απλός ξανά-
κεντρώνονται (π.χ. για e(n) > 푒  έχουμε et(n) = e(n) − 푒 ) και κωδικοποιούνται 
χρησιμοποιώντας Rice κώδικα όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Εντούτοις, για να 
κωδικοποιήσουμε τα υπόλοιπα που είναι στο κέντρο της κατανομής, ο κωδικοποιητής 
BGMC μοιράζει τα σε LSB και MSB κομμάτια αρχικά, στην συνέχεια κωδικοποιεί τα 
MSBs χρησιμοποιώντας μπλοκ Gilbert-Moore (arithmetic) κώδικά, και τελικά 
μεταφέρει τα LSBs χρησιμοποιώντας απευθείας fixed-lengths κώδικα. Περισσότερες 
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λεπτομερείς περιγραφή της κωδικοποίησης εντροπίας που χρησιμοποιείτε στο 
MPEG-4 ALS δίνετε στα [65-67]. 

4. 10. Αποτελέσματα συμπίεσης. 
 

Στη ενότητα αυτή, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των διαφορετικών 
λειτουργιών κωδικοποίησης του MPEG-4 ALS ως προς την συμπίεση και ως προς 
την πολυπλοκότητα. Τα αποτελέσματα για διάφορους τύπους αρχείων καθορίστηκαν 
σε τρία επίπεδα: ως χαμηλής πολυπλοκότητας (훫 ≤ 15, Rice Coding), μέσης 
πολυπλοκότητας (훫 ≤ 30, BGMC), και μέγιστης συμπίεσης (훫 ≤ 1023, BGMC), 
όλα τα επίπεδα για τυχαία προσπέλαση 500 ms. Τα αποτελέσματα του προτύπου 
συγκρίθηκαν με τον δημοφιλή κωδικοποιητή FLAC [68] για τη μέγιστη του συμπίεση 
(flac-8). 

Πέρα από την σύγκριση στην πολυπλοκότητα και την απόδοση συμπίεσης, τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του προτύπου όπως είναι η τυχαία προσπέλαση, τα μεταβλητό 
μέγεθος των μπλοκ, η μακρά και βραχεία πρόβλεψη δεν εύκολα να εκτιμηθούν. 
Ακόμα και αν χρησιμοποιήσαμε τον καλύτερα υλοποιημένο κωδικοποιητή ALS που 
υπάρχει μέχρι στιγμής, υπάρχουν πάντοτε περιθώρια για βελτίωση. 

Ο έλεγχος του προτύπου έγινε με υπολογιστή 1.7 GHz Pentium-M system, με 
1024 MB  RAM μνήμη. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για τον έλεγχο του 
κωδικοποιητή ήταν ακουστικά σήματα περίπου 1 GB στερεοφωνικά με συχνότητες 
δειγματοληψίας 48, 96, και 192 kHz, και ανάλυση 16 και 24 bits. 

4. 10.1. Λόγος συμπίεσης.  
 
Ο λόγος συμπίεσης ορίζετε ως 

C = Μέγεθος συμπιεσμένου αρχείου /Αρχικό μέγεθος αρχείου · 100%, (19) 

Όπου μικρότερες τιμές συνεπάγονται καλύτερη συμπίεση. Τα αποτελέσματα για τους 
τύπου αρχείων που εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος δίνονται στο πίνακα 4.1 (Για 192 kHz 
δειγματοληψία δεν υποστηρίζετε από τον κωδικοποιητή FLAC). 

Format Flac ALS (low) ALS 
(medium) 

ALS (max) 

48/16 48.6 46.5 45.3 44.6 
48/24 68.4 63.9 63.2 62.7 
96/24 56.7 47.4 46.3 46.1 

192/24 - 38.4 37.6 37.5 
Total - 48.9 48.1 47.7 

Πίνακας 4.1. Σύγκριση μέσου λόγου συμπίεσης για διαφορετικούς τύπους αρχείων 
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Τα αποτελέσματα δείχνου ότι το MPEG-4 ALS ξεπερνά ξεκάθαρα σε όλα τα επίπεδα 
πολυπλοκότητας τον FLAC, και επιπρόσθετα και σε δεδομένα υψηλής ανάλυσης 
δεδομένα ( π.χ. 96 kHz / 24-bit). 

4.7.2. Πολυπλοκότητα 
 

Η πολυπλοκότητα του κωδικοποιητή έχει άμεση σχέση με την υλοποίηση του. 
Όπως έχει ήδη επισημανθεί ο ALS κωδικοποιητής είναι μια πρώτη εφαρμογή του 
όλου έργου που βρίσκετε σε εξέλιξη [69]. Είναι σίγουρο όμως ότι ο ALS έχει 
χαμηλότερη πολυπλοκότητα σε κάθε περίπτωση από τον κωδικοποιητή  FLAC. 

Το μέσο φορτίο στην CPU για real-time αποσυμπίεση για διαφορετικού τύπου 
αρχεία δίνετε στο πίνακα 2. Ακόμα και στη περίπτωση της μεγαλύτερης 
πολυπλοκότητας ο επεξεργαστής για την αποκωδικοποίηση του MPEG-4 ALS έχει 
φορτίο περίπου, 20-25%, που σημαίνει ότι η αποκωδικοποίηση αρχείων είναι 4-5 
φορές γρηγορότερη για εφαρμογές real - time. 

Format ALS (low) ALS 
(medium) 

ALS (max) 

48/16 1.6 4.7 18.2 
48/24 1.8 5.3 19.1 
96/24 3.6 11.6 23.1 

192/24 6.7 19.4 24.4 
Πίνακας 4.2. Φορτίο αποσυμπίεσης σε σχέση με τον τύπο αρχείου. 

Ο κωδικοποιητής MPEG-4 ALS είναι σχεδιασμένος να προσφέρει λύση σε 
ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών που απαιτούν συμπίεσης χωρίς απώλειες και χαμηλή 
πολυπλοκότητα. Η ικανότητα του να δουλεύει με τρείς τρόπους λειτουργίας του 
προσφέρει τα πλεονέκτημα να εφαρμόζετε ανάλογα με τις ανάγκες συμπίεσης και 
πολυπλοκότητας, χρόνου κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης δηλαδή. Για μέγιστα 
επίπεδα συμπίεσης έχουμε αργό χρόνο απόκρισης ενώ για χαμηλά επίπεδα συμπίεσης 
έχουμε γρήγορη απόκριση του κωδικοποιητή.  
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Κεφάλαιο 5ο  

 

Αρχιτεκτονική Κωδικοποιητή συμπίεσης. 
 

5.1. Εισαγωγή. 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε την αρχιτεκτονική του κωδικοποιητή. 
Αρχικά θα παρουσιάσουμε την φιλοσοφία του αλγορίθμου κωδικοποίησης, δηλαδή, 
παρουσιάζουμε τις ιδιότητες του πολύ-κάναλλου ηλεκτροκαρδιογραφήματος που 
εκμεταλλευόμαστε για την εφαρμογή των αλγορίθμων πολύ-γραμμικής πρόβλεψης 
και του προτύπου MPEG-4 ALS. Ακολουθεί το μπλοκ διάγραμμα του κωδικοποιητή 
και στη συνέχεια λεπτομερείς περιγραφή όλων των δομικών στοιχείων που το 
αποτελούν. 

5.2. Φιλοσοφία αλγορίθμου κωδικοποίησης. 
 

 Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την απόδοση στη συμπίεση στο 
καρδιογράφημα είναι η αποτελεσματική αφαίρεση της συσχέτισης που υπάρχει 
μεταξύ των 12 καναλιών. Εξ αρχής τα δώδεκα κανάλια αποτελούν γραμμικό 
συνδυασμό των άλλων οκτώ. Η εξαγωγή των υπολοίπων τεσσάρων καναλιών ΙΙ, 
aVR, aVF και aVL που είναι συναρτήσεις των I και ΙΙΙ. γίνεται με τη χρήση των 
σχέσεων: 

훪 + 훪훪훪 = 훪훪 

푎푉퐿 =
퐼 + 퐼퐼퐼

2
   푎푉푅 =

−(퐼 + 퐼퐼)
2

   푎푉퐹 =
퐼퐼 + 퐼퐼퐼

2
 

Στα υπόλοιπα οκτώ κανάλια του ηλεκτροκαρδιογραφήματος υπάρχουν τρεις βασικοί 
τύποι συσχέτισης οι οποίοι αποτελούν το κλειδί για την αποδοτική συμπίεση του 
καρδιογραφήματος. 

 Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των 
γειτονικών δειγμάτων του ιδίου καναλιού (Σχήμα 5.1) καθώς επίσης και μεγάλη 
συσχέτιση μεταξύ των δειγμάτων του συμπλέγματος PQRST των γειτονικών 
περιόδων του ίδιου καναλιού (Σχήμα 5.2). 
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Σχήμα 5.1. Συσχέτιση μεταξύ γειτονικών δειγμάτων. 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2. Συσχέτιση μεταξύ γειτονικών περιόδων στο ίδιο κανάλι. 

 Επιπρόσθετα υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των καναλιών (Εικόνα 6). Τα 
τρία αυτά είδη συσχέτισης είναι το κλειδί για την αποδοτική συμπίεση. Η ιδέα του 
αλγορίθμου συμπίεσης είναι η εξής: όσο καλύτερα αξιοποιηθούν οι συσχετίσεις και 
στα τρία επίπεδα όπως αναφέραμε προηγουμένως, που αποτελούν πλεονασμό στο 
σήμα, τόσο μικρότερο ποσό πληροφορίας θα πρέπει να κωδικοποιηθεί για την 
περιγραφή. 

 Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός από 
αλγορίθμους μέχρι σήμερα οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
της συμπίεσης του καρδιογραφήματος στοχεύοντας στην αποδοτική  αφαίρεση της 
πλεονάζουσας πληροφορίας από το καρδιογράφημα. Αυτές οι τεχνικές 
χαρακτηρίζονται είτε ως τεχνικές συμπίεσης με απώλειες [12] (lossy) είτε ως τεχνικές 
συμπίεσης χωρίς απώλειες [16] (lossless) ανάλογα με το αν κατά την επεξεργασία 
συμπίεσης χάνονται δεδομένα. Εναλλακτικά έχουν προταθεί μέθοδοι κωδικοποίησης 

Γειτονικά 
δείγματα 

Περίοδοι στο 
ίδιο κανάλι 
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που βασίζονται σε τεχνικές μετασχηματισμών, κλασιοποίηση οι οποίες 
χρησιμοποιούν κριτήρια ομαδοποίησης κ.α.  

5.3. Βασικά στοιχεία του κωδικοποιητή. 
 

 Το μπλοκ διάγραμμα του σχήματος 5.3 παρουσιάζει τα βασικά δομικά 
στοιχεία του κωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής αποτελείται από τη μονάδα MLP 
Multi-Linear Predictor, τη μονάδα Sub-sampling Unit (S), τη μονάδα Frame Block 
Partitioning (FBP), τη μονάδα Short Term Prediction (STP), τη μονάδα Long Term 
Prediction (LTP) που αποτελούν την μονάδα Short & Long Term Prediction (S-LTP) 
και τη μονάδα Entropy Coding (EC). Οι μονάδες FBP,S-LTP και EC είναι μέρη του 
κωδικοποιητή MPEG-4 ALS. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.3. Μπλοκ διάγραμμα κωδικοποιητή. 

 Ο κωδικοποιητής οδηγεί το σήμα στη μονάδα πολύ-γραμμικής πρόβλεψης 
MLP. Η ίδια μονάδα περιέχει και κωδικοποιητή εντροπίας (σχήμα 5.3 ECB) για την 
κωδικοποίηση των συντελεστών πρόβλεψης που παράγονται. Στη συνέχεια τα 
σήματα πρόβλεψης αφαιρούνται από τα πραγματικά σήματα και απομένει το 
υπόλοιπο του σήματος. 

 Τα υπόλοιπα του σήματος μαζί με τα κανάλια που αποτέλεσαν τη βάση για 
την πρόβλεψη των υπολοίπων στη μονάδα MLP, οδηγούνται στη μονάδα FBP η 
οποία αναλαμβάνει τον «τεμαχισμό» του σήματος σε μικρότερα μπλοκ. Στη συνέχεια 
κάθε κανάλι κωδικοποιείται αφού περάσει στη μονάδα βραχείας και μακράς 
πρόβλεψης (short and long term prediction S-LΤP). Τα αποτελέσματα της 
κωδικοποίησης από τη μονάδα (SLP) κωδικοποιούνται σε κωδικοποιητή εντροπίας 
(ECA) χρησιμοποιώντας γρήγορη Rice-Golomb κωδικοποίηση, ή περισσότερο 
πολύπλοκη αλλά αποτελεσματική, τον συνδυασμό  Gilbert-Moore και  Rice-Golomb. 
Η μονάδα υποδειγματοληψίας (S) λαμβάνει μέρος στη διαδικασία συμπίεσης όταν ο 
κωδικοποιητής βρίσκεται σε λειτουργία κωδικοποίησης με απώλειες (lossy encoding 
mode). 

5.4. Ανάλυση δομικών στοιχείων κωδικοποιητή. 
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Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τα επιμέρους δομικά στοιχεία του 
κωδικοποιητή που είναι η μονάδα πολύ-γραμμικής πρόβλεψης, η μονάδα υπό-
δειγματοληψίας, η μονάδα FBP, η μονάδα SLTP και η μονάδα ECA και η μονάδα 
ECB . 

5.4.1. Μονάδα πολύ-γραμμικής πρόβλεψης. 
  

Η μονάδα πολυγραμμικής πρόβλεψης είναι το πρώτο στάδιο του 
κωδικοποιητή. Με την πολύ-γραμμική προβλεψη ο κωδικοποιητής στοχεύει στην 
αφαίρεση της συσχέτισης μεταξύ των καναλιών (τρίτο είδος συσχέτισης). Η 
πρόβλεψη γίνετε με τη βοήθεια μιας βάσης καναλιών τα οποία αρχικά επιλέγηκα από 
τη βιβλιογραφία και στη συνέχεια επαληθευτήκαν πειραματικά. Οι συντελεστές που 
προκύπτουν από την πολυγραμμική πρόβλεψη κωδικοποιούνται με κωδικοποίηση 
εντροπίας. 

Η ιδέα της πολυγραμμικής πρόβλεψης είναι απλή. Χρησιμοποιούμε κάποια 
κανάλια, η βάση στην πρόβλεψη, για να προβλέψουμε κάποιο άλλο το οποίο είναι 
γραμμικώς εξαρτημένο από αυτό. Όσον αφορά τώρα την επιλογή της κατάλληλης 
βάσης καναλιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπος. Ο πρώτος τρόπος είναι να 
δημιουργούνται οι προβλέπτες από σύνολο καναλιών του ίδιο του σήματος του 
ασθενούς, ειδικός τρόπος  και ο δεύτερος τρόπος είναι να δημιουργούνται από ένα 
γενικότερο σύνολο καρδιογραφημάτων διαφορετικό ασθενών, γενικός τρόπος. Και 
στις δύο περιπτώσεις η επιλογή της βάσης των καναλιών θα πρέπει να μειώνει το 
σφάλμα πρόβλεψης. 

 Η πολυγραμμική πρόβλεψη έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για 
διαγνωστικούς λόγους [70]. Στην περίπτωση αυτή, με τη βοήθεια της πολυγραμμικής 
πρόβλεψης, προβλέπονταν τα κανάλια που δεν υπήρχαν στο σύνολο των δώδεκα 
καναλιών και ο ιατρός με αυτό τον τρόπο είχε στη διάθεσή του και τα δώδεκα 
κανάλια για τη διάγνωση. Το ελάχιστο σύνολο καναλιών όπως περιγράφεται από τους 
S. Nelwan et al [70] που χρησιμοποιείται ως βάση πρόβλεψης για την παραγωγή των 
υπολοίπων, δίνονται στον πίνακα 3.1. 

Το σύνολο των καναλιών που 
χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη. 

Τα προβλεπόμενα κανάλια 

I,II,V1,V2,V3,V4,V6 V5 
I,II,V1,V2,V4,V6 V3,V5 

I,II,V1,V3,V5 V2,V4,V6 
I,II,V2,V5 V1,V3,V4,V6 

I,II,V2 V1,V3,V4,V5,V6 
I,II V1...V6 

Πίνακας 5.1.Τα διάφορα σύνολα καναλιών πρόβλεψης. 
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Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε τα πέντε κανάλια I, II, V1, V3 και V5 
ως βάση για την πρόβλεψη των υπολοίπων. Η επιλογή έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 
υπολογιστική πολυπλοκότητα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι πολυπλοκότερες τεχνικές 
όπως γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης με βάρη μπορούν να αυξήσουν την απόδοση του 
κωδικοποιητή όμως με κόστος την υψηλότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα. [70] 

 Όπως έχει επισημανθεί προηγουμένως υπάρχουν και γενικευμένα μοντέλα 
πρόβλεψης -γενικός τρόπος- και ειδικευμένα μοντέλα -ειδικός τρόπος- για τη βάση 
πρόβλεψης των υπολοίπων καναλιών. Σ΄ αυτή την εργασία οι προβλέπτες στηρίζονται 
σε ειδικευμένα μοντέλα έτσι ώστε να διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα πρόβλεψης για 
μεγάλες εγγραφές ΗΚΓ. Τα ειδικευμένα μοντέλα αυξάνουν την ακρίβεια των 
προβλεπτών ιδιαίτερα στις παθολογικές εγγραφές, αφού σε παθολογικές καταστάσεις 
η μορφολογία του ΗΚΓ έχει πολλές αλλοιώσεις, πράγμα που θα μείωνε την απόδοση 
του προβλέπτη. 

 Επιπρόσθετα, το ειδικευμένο μοντέλο μπορεί να αναβαθμίζεται περιοδικά με 
σκοπό την καλύτερη ακρίβεια των προβλεπτών. Η διαφορετικότητα του ΗΚΓ μέσα 
στο χρόνο είναι περισσότερο εμφανής σε ασθενείς που παρακολουθούνται κατά τη 
διάρκεια της ημέρας στο σπίτι, εκτός νοσοκομείου με αποτέλεσμα να έχουν έντονες 
τις αυξομειώσεις στον καρδιακό ρυθμό από τις ανάγκες της καθημερινότητας. Ο 
θόρυβος από τις κινήσεις ή από μικρές μετακινήσεις των ηλεκτροδίων κατά την 
διάρκεια της ημέρας είναι δυνατό να αποφευχθούν από περιοδική ενημέρωση του 
συνόλου των συντελεστών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ακρίβεια της πρόβλεψης 
ειδικά σε μεγάλα ΗΚΓ και ΗΚΓ που ο θόρυβος από τις κινήσεις επηρεάζει μερικά 
μόνο κανάλια. 

 Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυπλοκότερες τεχνικές πρόβλεψης 
οι οποίες να βασίζονται σε προσαρμοστικές ενημερώσεις των προβλεπτών κατά τη 
διάρκεια μορφολογικών αλλαγών στο ΗΚΓ [70]. Όμως αυτού του είδους οι 
αλγόριθμοι αυξάνουν κατά πολύ την πολυπλοκότητα χωρίς σημαντική αύξηση στο 
κέρδος κωδικοποίησης, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται μικρά διαστήματα πρόβλεψης. 

 Γενικά στην πολυγραμμική πρόβλεψη k κανάλια από τα 8 κανάλια του ΗΚΓ 
χρησιμοποιούνται ως προβλέπτες για τα υπόλοιπα j κανάλια. Ως αποτέλεσμα θα 
έχουμε j σήματα υπόλοιπα rj, όπου j=1,2,..l και j < 8, που παράγονται 
χρησιμοποιώντας την εξίσωση (5.1) 

 
j j jr y y  ˆ  (5.1) 

όπου        είναι ο προβλέπτης για το κανάλλι j, ο οποίος υπολογίζεται με 
πολυγραμμική πρόβλεψη πάνω στο σύνολο των καναλίων πρόβλεψης xi, 
χρησιμοποιώντας την εξίσωση (5.2). 

0

k

j j j i i
i

y b b x


 , ,
1

ˆ  (5.2) 

ˆ jy
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Στην εξίσωση (5.2) το bj,0 είναι η τιμή διακοπής για το κανάλι j και bj,i είναι ο 
υπολογιζόμενος συντελεστής πρόβλεψης για το κανάλι j. [25] 

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί, με σκοπό να βελτιώσουμε την ικανότητα του 
κωδικοποιητή μπορούμε να έχουμε περιοδική ενημέρωση των προβλεπτών της 
πολυγραμμικής πρόβλεψης. Η πρόβλεψη θα βελτιστοποιηθεί αν επιτύχουμε να 
αντιστοιχήσουμε τα διαστήματα πρόβλεψης (Tp) με το μέγεθος του παραθύρου που 
χρησιμοποιείται ως είσοδος στον κωδικοποιητή MPEG-4 ALS. Το σύνολο των 
συντελεστών πρόβλεψης ενημερώνεται για κάθε διάστημα Tp  έτσι ώστε να μειώνεται 
η διασπορά μεταξύ του πραγματικού και του προβλεπόμενου καναλιού. Πρέπει να 
αναφέρουμε εδώ ότι οι τιμές των συντελεστών για τα παράθυρα κωδικοποίησης, 
κωδικοποιούνται με κωδικοποίηση εντροπίας και μεταδίδονται ή αποθηκεύονται μαζί 
στην MPEG-4 ALS κωδικοποίηση.  

5.4.3. Μονάδα υποδειγματοληψίας S. 
 

Με σκοπό να έχουμε τη δυνατότητα κωδικοποίησης με απώλειες στον 
κωδικοποιητή μας, προσθέσαμε και τη μονάδα υποδειγματοληψίας όπως φαίνεται στο 
μπλοκ διάγραμμα (Σχήμα 5.3). Η μονάδα υποδειγματοληψίας εφαρμόζεται στα 
υπόλοιπα των καναλίων. Τα υπόλοιπα των καναλίων έχουν μικρό εύρος τιμών σε 
σχέση με τα ίδια τα κανάλια και έτσι παρουσιάζουν χαμηλότερη διασπορά. Η 
υποδειγματοληψία χρησιμοποιείται σε πολλούς διάσημους αλγόριθμους ΗΚΓ όπως 
τον Turning Point (TP) και τον Coordinate Reduction Time Encoding System 
(CORTES). Για υποδειγματοληψία των υπολοίπων ένας 2m παράγοντας 
υποδειγματοληψίας χρησιμοποιείται μειώνοντας την πολυπλοκότητα χωρίς μεγάλη 
αύξηση της παραμόρφωσης αφού η υποδειγματοληψία εφαρμόζεται στα δεδομένα 
των υπολοίπων. 

5.4.3. Μονάδα FBP. 
 

Η μονάδα FBP αποτελεί μέρους του MPEG4 ALS κωδικοποιητή. Ανάλογα με 
το ρυθμό δειγματοληψίας ο κωδικοποιητής ρυθμίζει και το μέγεθος του παραθύρου 
Για ρυθμό δειγματοληψίας 48kHz έχουμε παράθυρο 2048 δειγμάτων ενώ για ρυθμό 
δειγματοληψίας 96kHz έχουμε παράθυρο δειγμάτων 4096. Αυτό και στις δύο 
περιπτώσεις αντιστοιχεί σε χρόνο σήματος περίπου 43 ms. 

 Εφόσον το μήκος του παραθύρου εισόδου είναι σταθερό για κάθε σήμα, 
ανάλογα με τον ρυθμό δειγματοληψίας, υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μεταβλητού 
μεγέθους μπλοκ, υποπολλαπλάσιων του αρχικού παραθύρου. Έτσι κάθε μπλοκ 
μπορεί να διαιρεθεί σε περισσότερα από 32 μπλοκ. Διαφορετικά μεγέθη μπλοκ είναι 
δυνατό να υπάρχουν σε ένα παράθυρο πληροφορίας όπως Nb= N, N/2, N/4, Ν/8, 
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Ν/16 και Ν/32, εφόσον κάθε μπλοκ μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μικρότερα. Μερικά 
παραδείγματα επιτρεπτών και μη επιτρεπτών διαχωρισμών δύνονται στο σχήμα 5.4. 

 

 

 

Σχήμα 5.4 Επιτρεπτοί διαχωρισμοί. 

 Ο μηχανισμός μεταβλητού μεγέθους μπλοκ δίνει την ευχέρεια στο πρότυπο να 
χρησιμοποιεί πολύ μικρά και πολύ μεγάλα μπλοκ μέσα στο ίδιο το σήμα. Για 
παράθυρα με σταθερά σήματα μπορούν να επιλεγούν μεγάλα μπλοκ με μεγάλη τάξη 
προβλεπτή για υψηλό ποσοστό πρόβλεψης, ενώ σε βραχύβιες μεταβολές μπορούν να 
επιλεγούν μικρά μπλοκ με χαμηλής τάξης προβλέπτες τα οποία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικά. Εφόσον το μέγιστο μέγεθος του μπλοκ είναι δεσμευμένο από το 
μέγεθος του παραθύρου, το μέγεθος των μπλοκ μπορεί να υπολογιστεί έτσι ώστε να 
βρίσκονται μέσα σε λογικά πλαίσια. Για παράδειγμα για μέγεθος παραθύρου Ν = 
8192, θα έχουμε μεγέθη μπλόκε ίσα με ΝΒ = 8192, 4096, 2048, 1024, 512, και 256. 

5.4.4. Μονάδα S-LTP. 
 

Η μονάδα αυτή περιέχει εκτελεί ακολουθιακά πρόβλεψη μέσα στο μπλοκ 
(βραχέα πρόβλεψη short prediction) και ακολούθως πρόβλεψη μεταξύ των μπλοκ 
(μακρά πρόβλεψη long prediction). Ουσιαστικά στο βήμα αυτό προσπαθούμε να 
αφαιρέσουμε την συσχέτιση του πρώτου και του δεύτερου τύπου που περιγράψαμε 
προηγουμένως, δηλαδή την συσχέτιση μεταξύ των δειγμάτων ακολουθιακά και την 
συσχέτιση μεταξύ των περιόδων. 

5.4.4.1 Μονάδα STP.  
  

 Στην περίπτωση που έχουμε βραχέα πρόβλεψη ο buffer αποθηκεύει αρχικά 
ένα μπλοκ δεδομένων. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι συντελεστές πρόβλεψης για το 
μπλοκ αυτό. Να πούμε ότι ο αριθμός των συντελεστών, δηλαδή η τάξη του 
προβλέπτη, μπορεί να προσαρμοστεί. Οι συντελεστές πρόβλεψης υπολογίζονται 
συνήθως με την μέθοδο της αυτοσυσχέτισης ή την μέθοδο της διασποράς για κάθε 
μπλοκ [62]. Η μέθοδος της αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Levinson – 
Durbin, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να προβλέπει σε κάθε επανάληψη το μέση τιμή 
για τον προβλέπτη της επόμενης τάξης [63]. 

 Είναι πολύ σημαντικός ο μηχανισμός μεταβλητού μεγέθους μπλοκ που 
προσφέρει το πρότυπο. Στο καρδιογράφημα το σήμα μας είναι ημιπεριοδικό εκτός σε 
περιπτώσεις παθολογικής ανωμαλίας. Σ αυτές τις περιπτώσεις αν έχουμε βραχύβιες 
μεταβολές επιλέγονται μικρά μπλοκ με χαμηλής τάξης προβλέπτες τα οποία είναι 

Ν 

Ν/2 Ν/2 

Ν/2 Ν/4 Ν/4 
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περισσότερο αποτελεσματικά. Ενώ για φυσιολογικές καταστάσεις το μέγεθος του 
μπλοκ αλλάζει με περιοδικό τρόπο. 

5.4.4.1 Μονάδα LTP 
  

Η αφαίρεση της συσχέτισης μεταξύ περιόδων στο ίδιο κανάλι επιτυγχάνετε με 
την πρόβλεψη μεταξύ απομακρυσμένων μπλοκ. Η λογική της λειτουργίας του LTP 
στο MPEG 4 ALS είναι ως εξής: Αντί να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε 
υψηλής τάξης προβλέπτες για τα απομακρυσμένα δείγματα, αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να έχουμε ένα μεγάλο επιπλέον ποσό επιπρόσθετης πληροφορίας, το 
MPEG-4 ALS εφαρμόζει το σχήμα πρόβλεψη μακρών όρων (LTP) χρησιμοποιώντας 
καθυστερημένες ή και ενισχυμένες τιμές ως παραμέτρους για την πρόβλεψη. 

 

Σχήμα 5.5. Πρόβλεψη μακρών όρων 

Στον κωδικοποιητή MPEG 4 ALS, η κωδικοποίηση των βραχέων όρων LPC 
και τα υπόλοιπα σήματα e(n) του πρότυπου κωδικοποιητή χρησιμοποιούν προσθετική 
πρόβλεψη:  

푒 (푛) =  푒(푛) −  훾 . 푒(푛 − 휏 + 푗)  

Όπου 휏  υποδηλώνει την καθυστέρηση του δείγματος,  γ  υποδηλώνει την τιμή 
του κβαντικού κέρδους, και 푒  υποδηλώνει το νέο υπόλοιπο μετά την πρόβλεψη των 
μακρών όρων. Η πιο προτιμότερη τιμή καθυστέρηση (τ) και τιμή κέρδους (γ) 
αποφασίζονται με γνώμονα την μείωση του πλάτους του υπόλοιπου, Οι παράμετροι 
αυτοί κωδικοποιούνται ως επιπρόσθετη πληροφορία. Τα LTP υπόλοιπα 푒 (푛) 
αποτελούν ένα υπότιτλο για τα βραχέων όρων πρόβλεψης υπόλοιπα e(n). Ως εκ 
τούτου τα 푒 (푛) χρησιμοποιούνται αντί των  e(n) σε όλα τα επόμενα βήματα 
επεξεργασίας ( συμπεριλαμβανομένου της κωδικοποίησης εντροπίας και πιθανούς 
πολύ-καναλλικής πρόβλεψης). 



71 
 

Στον αποκωδικοποιητή, η αντίστροφη διαδικασία πετυχαίνετε (σχήμα 8), 
χρησιμοποιώντας το ακόλουθο αναδρομικό φιλτράρισμα: 

푒 (푛) =  푒(푛) + 훾 . 푒(푛 − 휏 + 푗)  

Η ανακατασκευή του σήματος των υπολοίπων 푒(푛) στη συνέχεια χρησιμοποιείτε για 
την σύνθεση των βραχέων όρων LPC ξανά. 

5.4.5 Μονάδα EC. 
 

 Η μονάδα ΕC (κωδικοποίησης εντροπίας) χωρίζετε σε δύο υποομάδες ECA 
και ECΒ. Η ECA αναλαμβάνει την κωδικοποίηση των όρων που προκύπτουν μετά την 
LTP ενώ η ECΒ αναλαμβάνει την κωδικοποίηση των συντελεστών πρόβλεψης που 
προκύπτουν από το πρώτο στάδιο της MLP (πολυγραμμικής πρόβλεψης). 

5.4.5.1. Μονάδα ECΑ. 
 

Το πρότυπο MPEG 4 ALS διαθέτει δύο ειδών λειτουργίες για την 
κωδικοποίηση εντροπίας. Τον απλό και τον σύνθετο.  Στον απλό τρόπο λειτουργίας, 
τα υπόλοιπα κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση εντροπίας με τον 
αλγόριθμο Rice. Για κάθε μπλοκ, η για όλα τα μπλοκ, τα υπόλοιπα κωδικοποιούνται 
χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικοποιητή Rice. Περαιτέρω το μπλοκ μπορεί να 
μοιραστεί σε τέσσερα κομμάτια και το κάθε ένα να κωδικοποιηθεί με διαφορετικό 
κωδικοποιητή Rice. Οι διαδικασία περιγράφετε από το σχήμα 5.4. 

Ο κωδικοποιητής βασίζετε στα στατιστικά στοιχεία του υπολοίπου για να αποφασίσει 
τον βέλτιστο κώδικα για τον αλγόριθμο Rice. 

 

Σχήμα 5.6. Μοίρασμα της κατανομής των υπολοίπων. 
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Εναλλακτικά, ο πολύπλοκος τρόπος λειτουργίας ονομάζετε BGMC (Block Gilbert-
Moore Codes). Στο τρόπο λειτουργίας BGMC, η κωδικοποίηση των υπολοίπων  
πραγματοποιείτε μοιράζοντας τη κατανομή σε δύο κατηγορίες (σχήμα 4.12). Τα 
υπόλοιπα που ανήκουν στην κεντρική περιοχή της κατανομής, |e(n)| < 푒 , και τα 
άλλα που ανήκουν στις ουρές της. Τα υπόλοιπα που ανήκουν στις ουρές απλός ξανά-
κεντρώνονται (π.χ. για e(n) > 푒  έχουμε et(n) = e(n) − 푒 ) και κωδικοποιούνται 
χρησιμοποιώντας Rice κώδικα όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Εντούτοις, για να 
κωδικοποιήσουμε τα υπόλοιπα που είναι στο κέντρο της κατανομής, ο κωδικοποιητής 
BGMC μοιράζει τα σε LSB και MSB κομμάτια αρχικά, στην συνέχεια κωδικοποιεί τα 
MSBs χρησιμοποιώντας μπλοκ Gilbert-Moore (arithmetic) κώδικά, και τελικά 
μεταφέρει τα LSBs χρησιμοποιώντας απευθείας fixed-lengths κώδικα. Περισσότερες 
λεπτομερείς περιγραφή της κωδικοποίησης εντροπίας που χρησιμοποιείτε στο 
MPEG-4 ALS δίνετε στα [65-57]. 

5.4.5.1. Μονάδα ECΒ. 
 

  Η μονάδα ECΒ αναλαμβάνει όπως αναφέραμε προηγουμένως την 
κωδικοποίηση των συντελεστών πρόβλεψης που προκύπτουν από την μονάδα MLP 
πολυγραμμικής πρόβλεψης. Οι συντελεστές κωδικοποιούνται με τον γνωστό 
κωδικοποιητή εντροπίας LZW. 
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Κεφάλαιο 6 

Αποτελέσματα.  
 

6.1. Εισαγωγή. 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του κωδικοποιητή που 
προτείνουμε εφαρμόζοντας τον στην διαγνωστική βάση ΗΚΓ δεδομένων MIT-BIH 
PTB και σε δύο άλλα καρδιογραφήματα. Γίνετε σύγκριση του κωδικοποιητή με τον 
κωδικοποιητή εντροπίας χωρίς απώλειες LZW. 

6.2. Διαδικασία Πειράματος 

 
 Η διαγνωστική βάση ΗΚΓ δεδομένων MIT-BIH PTB [26] (πρώτο σύνολο) 
έχει χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί η απόδοση συμπίεσης του κωδικοποιητή μας. 
Ειδικότερα η PTB βάση δεδομένων περιέχει εγγραφές απο 249 ασθενείς με 548 ΗΚΓ. 
Τα ΗΚΓ περιέχουν 15 κανάλια από τα οποία τα 12 αποτελούν το πρότυπο 
δωδεκακάναλο καρδιογράφημα. Τα υπόλοιπα τρια Χ,Υ,Ζ είναι κανάλια τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο vector-cardiography. Τα περισσότερα καρδιογραφήματα είναι 
διαρκείας δύο λεπτών αλλά υπάρχουν και ΗΚΓ μικρότερης διάρκειας 30-40 sec. Η 
συχνότητα δειγματοληψίας είναι 1000Hz και τα δείγματα έχουν μήκος 16 bits. Τα 8 
κανάλια εξήχθησαν από όλες τις καταγραφές της βάσης δεδομένων και η 
αποδοτικότητα του κωδικοποιητή αξιολογήθηκε σε όλα τα 548 ΗΚΓ. Μέρος από τα 8 
βασικά ΗΚΓ της εγγραφής  s0010_re, για περίοδο 3 δευτερολέπτων παρουσιάζονται 
στην εικόνα 6.  

 
Εικόνα 6.1. Τα οκτώ κανάλια  I,II, και V1-V6 του πρότυπου 12-κάναλου ΗΚΓ. 
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 Επιπρόσθετα δεδομένα (δεύτερο σύνολο) που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση του κωδικοποιητή είναι δύο εγγραφές από ασθενείς που 
παρακολουθήθηκαν από ηλεκτροκαρδιογράφο Corscience BT-12 [27] και το 
συνοδευτικό λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής HES από την Biosigna 
[28]. 

 Τα οκτώ κανάλια που καταγράφηκαν είχαν συχνότητα δειγματοληψίας 500Hz 
και μήκος δείγματος 16 bits  ανά κανάλι. Συνολικά οκτώ ΗΚΓ διάρκειας 10 – 80 
λεπτά είχαν καταγραφεί σε συνθήκες καθημερινότητας του ασθενούς. 

6.3. Αποτελέσματα. 
 

 Με σκοπό την αποτίμηση της απόδοσης του κωδικοποιητή στην λειτουργία 
κωδικοποίησης χωρίς απώλειες υπολογίσαμε το λόγο συμπίεσης (CR) των 
συμπιεσμένων οκτώ σημάτων ως προς το μέγεθως των οκτώ βασικών καναλίων της 
εγγραφής χρησιμοποιώντας την εξίσωση (7). 

 

 (7) 

Στην προηγούμενη εξίσωση το N είναι ο αριθμός των καναλίων (N=8), SC είναι ο 
συνολικός αριθμός των δειγματών για κάθε κανάλλι, B είναι ο αριθμός   bits ανα 
δείγμα ανά κανάλι και F είναι το συνολικό μέγεθος σε bits του κωδικοποιημένου 
MPEG-4 ALS αρχείου και του αρχείου των συντελεστών για κάθε εγγραφή. Για την 
λειτουργία χωρίς απώλειες του κωδικοποιητή η τιμή του PRD υπολογίζεται για κάθε 
κανάλι από την εξίσωση (8). 

 

          (8) 

 

Το μέση τιμή του PRD (MPRD) που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της 
παραμόρφωσης του πολυκαναλλικού σήματος δίνεται από την εξίσωση (9) 

N

i
i

PRD
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1   (9) 

 

Στο πίνακα 6.1 δίνονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κωδικοποιητή, σε 
όλα τα δεδομένα της PTB (πρωτο σύνολο), σε λειτουργία κωδικοποίησης χωρίς 
απώλεις, για την μέγιστη και ελάχιστη τιμή του CR. Στον ίδιο πίνακα συγκρίνονται τα 
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αποτελέσματα του προτεινόμενου κωδικοποιητή με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 
αλγορίθμου LZW.  

 
  CR ΗΚΓ 

Προτεινόμενος 
Max. 11.1 s0544_re 
Min. 3.7 s0205_re 
Mean 6.7±0.5 - 

LZW 
Max. 3.1 s0544_re 
Min. 2.1 s0205_re 
Mean 2.7±0.1 - 

Πίνακας 6.1. Αποτελέσματα σε λειτουργία κωδικοποίησης χωρίς απώλειες. 

 

Η κατανομή του CR του κωδικοποιητή σε κωδικοποίηση χωρίς απώλειες που 
προτείνουμε για τα  548 ΗΚΓ της βάσης δεδομένων PTB δίνετε στο σχήμα 6.1. 

 

 

Σχήμα 6.1. Κατανομή CR για το προτεινόμενο κωδικοποιητή(σε λειτουργία χωρίς 
απώλειες) 

 Στην λειτουργία κωδικοποίησης με απώλειες τα υπόλοιπα που 
δημιουγρούνται από την μονάδα MLP υποδειγματοληπτούνται με βάση διαφόρων 
παραγόντων πριν την χρήση του κωδικοποιητή MPEG-4 ALS. Τα αποτελέσματα για 
την λειτουργία με απώλειες υπολογίστηκαν για τα ΗΚΓ της βάσης που δίνονται στο 
πίνακα 6.2. Ο πίνακας περιέχει τα ονόματα των ΗΚΓ και τις τιμές των CR και των 
MPRD αντίστοιχα. 
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  CR MPRD 

  Value Record Value Record 

Proposed 

Max. 14.0 s0555_re 29.8 s0557_re 

Min. 5.2 s0205_re 0.4 s0544_re 

Mean 9.2±0.7 - 4.2±2.6 - 

Πίνακας 6.2. Οι τιμές του CR και του MPRD για κωδικοποίηση με απώλειες 
(Παράγοντας υποδειγματοληψίας 16) 

 

Η κατανομή του CR και του MPRD για τιμές όλων των εγγραφών της βάσης 
δεδομένων, σε λειτουργία κωδικοποίησης με απώλειες  δίνονται στα σχήματα 6 και 7 
αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 6.2. Κατανομή CR προτεινόμενου κωδικοποιητή σε λειτουργία κωδικοποίηση 
με απώλειες. 
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Σχήμα 6.3. Κατανομή  MPRD προτεινόμενου κωδικοποιητή σε λειτουργία κωδικοποίηση με απώλειες. 

 

 Τέλος, υπολογίστηκαν οι τιμές του PRD για όλα τα ΗΚΓ της βάσης PTB για 
διαφορετικούς παράγοντες υποδειγματοληψίας με σκοπό να μελετήσουμε την 
επίδραση της υποδειγματοληψίας στις τιμές του MPRD. Τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζουν την σχέση του MPRD με την υποδειγματοληψία δίνονται στο σχήμα 8. 

 

 

Σχήμα 6.4. MPRD vs Παραάγοντας υποδειγματοληψίας. 

 

 

Τα αποτελέσματα του CR και του MPRD από την κωδικοποίηση με απώλειες και 
χωρίς απώλειες για τα μεγάλα ΗΚΓ, του δευτερου συνόλου ΗΚΓ, συγκρινόμενα με 
τον αλγόριθμο LZW δίνονται στου πίνακες 4 και 5 αντίστοιχα.   
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  CR 

Προτεινόμενος 

Max. 8.5 

Min. 7.7 

Mean 8.0±0.6 

LZW 

Max. 3.7 

Min. 3.5 

Mean 3.5±0.1 

Πίνακας 6.3. Αποτελέσματα από κωδικοποίηση χωρίς απώλειες για το δεύτερο 
σύνολο ΗΚΓ 

 

  CR MPRD 

  Value Value 

Προτειόμενος 

Max. 11.5 4 

Min. 9.0 2.2 

Mean 10.6±1.1 2.8±0.8 

Πίνακας 6.4. Τιμές του CR καιτου  MPRD για κωδικοποίηση με απώλειες (με 
παράγοντα υποδειγματοληψίας 16). 

Τα τελικά αποτελέσματα είναι βασισμένα σε μικρό δείγμα εγγραφών αλλά είναι 
καταδεικτικά της σταθερότητας του κωδικοποιητή σε όλα τα διαφορετικά δείγματα. 

6.4. Συμπεράσματα. 
  
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε  ένα πολυκαναλλικό κωιδκοποιητή ΗΚΓ  
βασισμένον στην αρχιτεκτονική του προτύπου συμπίεσης MPEG-4 ALS. Επιπλέον η 
ειδικευμένη στον ασθενή πολυγραμμική πρόβλεψη σε συνδυασμό με την μονάδα 
υποδειγματοληψίας που προστέθηκε προσέφερε επιπλέον λειτουργικότητα στον 
κωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής έχει αποδοτικά CR καθώς επίσης έχει και την 
επιπλέον δυνατότητα για κωδικοποίηση με απώλειες. Η απόδοση του κωδικοποιητή 
έχει αξιολογηθεί σε μεγάλο πλήθως ΗΚΓ και όπως δείχνουν τα αποτελέσματα είναι 
πολύ πιο αποδοτικός απο τεχνικές κωδικοποιήσεις χωρίς απώλειες όπως είναι ο LZW. 
Τέλος, στην κωδικοποίηση με απώλειες ο κωδικοποιητής έδειξε ότι έχει αξιόλογη 
απόδοση με χαμηλές τιμές PRD και υψηλά επίπεδα συμπίεσης. Μελλοντική δουλεία 
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περιλαμβάνει βελτιστοποίηση στην πολυγραμμική πρόβλεψη και στην χρήση 
πολυπλοκότερων δειγματοληπτικών σχημάτων.  
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