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Samenvatting

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van de Fax. Taak van een Fax is om een

zwart-wit beeld te verzenden en/of te ontvangen over een datalijn. De belemmerende factor

is de zendcapaciteit van de bestaande infrastructuur van datalijnen. Om sneller te kunnen

verzenden worden de beelden gecomprimeerd. Voor het comprimeren van de beelden zijn

modellen nodig.

Ben model dat kijkt naar tweedimensionale beeldstructuren is het contour algorithme. Door

middel van een aantal contouren worden de beelden gedefinieerd. Bij de beschrijving wordt

een contour opgesplitst in drie delen, te weten: het niveau; het startpunt en de richtingenrij.

De experimentele resultaten geven een gemiddelde compressiefactor gelijk aan 20,68. Dit

contourdetectie model geeft dus een grotere compressiefactor dan de eendimensionale

modellen en uit de literatuur bekende tweedimensionale modellen .
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1. Inleiding

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van de Fax. Taak van een Fax is om een

zwart-wit beeld te verzenden en/of te ontvangen over een datalijn. Ret beeld dat gezonden

wordt, wordt gezien als een verzameling van witte en zwarte punten, die picture elements

(=pels) worden genoemd. Deze zeer grote verzameling van pels wordt de binaire data

van het beeld genoomd.

De belemmerende factor voor het snel verzenden van de beelden is de zendcapaciteit van

de bestaande infrastructuur van datalijnen. Deze datalijnen kunnen sleehts een beperkt

aantal bits per seeonde verwerken. Voor het sneller verzenden van beelden wordt er

gebruik gemaakt van het feit, dat het meestal mogelij k is om eenzelfde beeld met minder

data dan het aantal zwarte en witte pels, foutloos te beschrijven.

De kortst mogelijke datarij waarmee een beeld nog foutloos te beschrijven is, is de

informatie van het beeld. De lengte van deze kortste datarij is per beeld verschillend. Ret

korter maken van een datarij wordt comprimeren genoemd. Voor het comprimeren van de

data zijn modellen nodig. Zo'n model vertelt op welke wijze de data verwerkt moot

worden om een zo groot mogelijke compressie te halen.

Voor het comprimeren van de data van zwart-witte beelden zijn al veel verschillende

modellen onderzocht. Ben methode om deze modellen in groopen in te delen is te letten

op de manier waarop er naar een beeld gekeken wordt.

Ben eenvoudige mogelijkheid is de zogenaamde Links-Reehts scan, waarbij het beeld per

lijn van links naar reehts wordt bekeken. De data wordt dan aan de encoder aangeboden

als een lange eendimensionale datarij van witte en zwarte picture elements.
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Nadeel van de Links-Rechts scan is, dat pels die op een beeld dieht bij elkaar liggen,

bijvoorbeeld net boven elkaar, in de datarij ver van elkaar kunnen liggen. Ook komt het

voor dat punten die op het plaatje ver van elkaar weg liggen in de datarij opeens naast

elkaar komen te liggen. Een voorbeeld hiervan zijn het eerste en het laatste punt van twee

opeenvolgende regels.

Een methode om naar een beeld te kijken, die punten die in het beeld dieht bij elkaar

liggen ook in de datarij dieht bij elkaar legt, is de zogenaamde Peano scan [1] die te zien

is in figuur 1. In dit model wordt de eendimensionaIe datarij gemaakt door binnen elk

vierkant ter grootte van 2k eerst aIle punten in dat vierkant in de rij op te nemen aIvorens

naar het volgende vierkant te gaan. Nadeel van deze methode blijft echter, dat er nog

steeds met een eendimensionaIe datarij wordt gewerkt, terwijl een beeld een duidelijk

tweedimensionaal karakter heeft.

K=l K=2 K=3 K=4

K=1--+-----'

K=2__------'

K=3 --+ ------'

K=4 ------'

figuur 1: Peano-scan voor K=I,2,3,4.
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Codering van een dergelijke eendimensionale datarij kan bijvoorbeeld met run-length

codering, waarbij het aantal witte c.q. zwarte pels dat achter elkaar in de rij staat

verzonden wordt. Ben meer geavanceerde methode is om een kansverdeling te maken

voor de kans dat het volgende te coderen pel een witte of een zwarte is. Deze

kansverdeling is dan bijvoorbeeld afhankelijk van de laatste N al gecodeerde pels. Met

behulp van deze kansverdeling wordt aan de gebeurtenissen met een grote kans een kort

codewoord gegeven en wordt aan de niet zo waarschijnlijke gebeurtenissen een lang

codewoord toegekend.

Ben goede methode om tweedimensionaal te werken wordt beschreven door Langdon en

Rissanen [2]. In dit model wordt er net als in het eerste model gewerkt per lijn van links

naar rechts. Tijdens de codering worden nu echter de kansen bepaald met als referentie

een template. Dit zijn tien al gecodeerde pels die in het beeld dicht bij het te coderen pel

liggen (zie figuur 2). De kansverdeling over het volgende pel is afhankelijk van deze tien

pels. Bij dit Langdon en Rissanen model wordt er echter nog steeds naar losse pels

gekeken in plaats van naar tweedimensionale beeldstructuren.

x X
X X X X X X
X X•

• = te coderen pel

X = referentie pel

figuur 2: omgevings-template met 10 pels.

Ben methode die weI kijkt naar tweedimensionale beeldstructuren is het contour

algorithme. Ben contour is een enkelvoudig gesloten kromme die geen andere contouren

raakt of kruist. Door middel van een aantal contouren worden de beelden gedefinieerd. In

de volgende hoofdstukken zal het contour algrithme verder beschreven worden.
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2. Contourdetectie

Een algorithme dat echt rekening probeert te houden met het tweedimensionale karakter

van beelden is het contourdetectie algorithme. In een contourdetectie algorithme wordt er

niet gekeken naar losse pels, maar naar groepen pels van dezelfde kleur die tegen elkaar

aan liggen. Deze groepen worden als geheel beschreven door er een contour omheen te

leggen. Binnen elke contour met een bepaalde kleur kunnen een of meerdere contouren

van de andere kleur liggen.

2.1. De contour definitie

Contour: Een contour is een enkelvoudig gesloten kromme die om een groep pels heen

ligt. Een groep bestaat uit een aantal pels van dezelfde kleur die allen met minimaal een

zijde tegen een andere pel van dezelfde groep liggen. Pels die slechts met een hoekpunt

een groep pels aan de buitenkant raken behoren niet tot die groep. Pels die een groep aan

de binnenkant met een hoekpunt raken behoren weI tot die groep (figuur 3).

x
X X X X X X
X X X
X X X
X X X X

X X X X X

a: 1 zwarte
graep

figuur 3: groepen.

X
X X X X X X
X X X
X X X
X X X X

X X X X X X

b: het extra zwarte
pel is een aparte
graep
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Niveau: Elke contour ligt op een bepaald niveau. Er wordt aangenomen dat het beeld in

een oneindig wit vlak ligt. De initieel aangenomen witte buitenrand van het beeld noemen

we de contour van niveau nul. Elke zwarte contour, die niet in een andere contour ligt

dan de beeldrand ligt op niveau een. Binnen een contour van niveau N kunnen weer

contouren van een hoger niveau voorkomen, deze zijn dan van niveau N+1. Het niveau

van een binnencontour is dus steeds een hoger dan de buitencontour met het hoogste

niveau waarin deze binnencontour ligt (figuur 4).

figuur 4: binnen- en buitencontouren.

Startpunt: Het startpunt van een contour is gedefinieerd als het meest linkse pel, dat op de

bovenste rij van de contour ligt (figuur 5). Vanuit het startpunt wordt de contour

beschreven door een richtingenrij die ook weer in het startpunt uitkomt. Startpunt en

eindpunt zijn dus hetzelfde punt. Deze richtingenrij is een meestal lange datarij van

richtingen waarin een positie geschoven moet worden om de contour te beschrijven. De

contouren worden rechtsom beschreven.

I

~ X X!

X X X X
X X X X
X X X X

X X

~

X X X X
X X X X X

X X X X X
X X X

~ = Stortpunt

figuur 5: startpunt van een contour.
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3. Modelleren en coderen

Ret contourdeteetie algorithme zoekt de startpunten van de contouren per lijn van links

naar reehts op. Bovendien geldt dat er gewerkt wordt volgens de 'depth first' methode.

Dit houdt in dat van elke contour eerst de binnencontouren, die een hoger niveau hebben

dan de buitencontour, beschreven worden. Daarna zoekt het algorithme pas naar een

volgende contour van hetzelfde of een lager niveau.

3.1. Het contourdetectie model

Ret beschrijven van een contour gebeurt in drie delen. Deze delen zijn achtereenvolgens

de beschrijving van de richtingen, de niveaus en de startpunten. Door de verschillen in de

karakteristiek van de verschillende delen wordt voor elk deel een apart model gemaakt

(figuur 6). Ben te coderen element X gaat de encoder in. De encoder bepaalt met het

model de kansverdeling over dit volgende element X. De gebruikte arithmetische codering

bepaalt vervolgens met behulp van deze kansverdeling de codewoorden. Daarna wordt het

model bijgewerkt met de gecodeerde X. Arithmetische codering wordt beschreven in

paragraaf 3.4. De modellen die de contouren beschrijven worden per deel beschreven in

de hoofdstukken 4, 5 en 6. De volgorde van het coderen per contour is: niveau; startpunt;

richtingenrij.

t

ode( Xi)Xi C
L L encoderr

In Ui

P(X.IXo·"X. 1 )

model
I 1-

figuur 6: comprimeren met behulp van een kansmodel.
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Bij de keuze van een model kunnen we uitgaan van een adaptief of van een stationair

systeem. Bij een stationair systeem veranderen de kansverdelingen niet tijdens bet coderen

van een beeld. Alle parameters die nodig zijn bij de codering mooten al voor bet

eigenlijke coderen bekend zijn en verzonden worden. Dit beeft als nadeel dat de datarij

van een beeld twee keer bekeken moot worden, eerst voor de parameters, daarna pas voor

de codering. Andere nadelen zijn dat bet verzenden van de parameters al codelengte

verbruikt voordat bet coderen begonnen is. Bovendien zijn de parameters bij een

varierend beeld constant, wat niet de beste oplossing lijkt.

Tegenbanger van een stationair systeem is een adaptief systeem. Zo'n systeem begint met

initiele waarden voor de parameters. Tijdens het coderen worden de parameters met

informatie van bet beeld aangepast aan het specifieke beeld. Tijdens dit leerproces van de

parameters worden de kansverdelingen dus steeds verbeterd met bebulp van de al

gecodeerde gebeurtenissen.

Ten opzichte van een stationair systeem, kost bij een adaptief systeem bet leerproces extra

dataruimte tijdens bet coderen, er komt als het ware leerinformatie bij die ook verzonden

moot worden. Voordelen zijn echter dat er vantevoren geen parameters overgezonden

booven te worden, en dat deze dus ook niet bekend hoeven te zijn. Het is dus voldoonde

om ren keer door het beeld been te lopeno Er kan dus een zogenaamd one-pass algoritme

gebruikt worden. Om deze redenen is er gekozen voor een adaptief systeem.

3.2. Modellerings definities

Codelengte per beeld: De codelengte per beeld is de totale lengte van de gecodeerde

datarij van een beeld.

Codelengte per ricbting: De gemiddeld benodigde codelengte per te coderen richting.

Deze wordt verkregen door de bijdrage van de ricbtingen aan de codelengte per beeld te

delen door bet aantal ricbtingen.
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Codelengte per contour: De gemiddeld benodigde codelengte per te coderen contour.

Deze wordt verkregen door de bijdrage aan de codelengte per beeld te delen door het

aantal contouren.

Compressiefactor: De compressiefactor van een beeld is het resultaat van de deling van de

hoeveelheid binaire initiele data van het beeld door de hoeveelheid gecodeerde data.

Contourbeschrijving 1: Bij het beschrijven van de contour, wordt de overgang naar de

andere kleur beschreven (figuur 8, pagina 17). Voor de beschrijving van de contour lopen

we over het raster van het beeld. Via dit raster wordt rechtsom een lijn om de contour

heen gelegd, waarna de contour eenduidig vastgelegd is.

Contourbeschrijving 2: Bij het beschrijven van de contour wordt er rechtsom door de

contour heen gelopen (figuur 11, pagina 19). Het pad bestaat nu uit de pels die de contour

van de groep vormen.

Tellingen: Ben telling houdt bij hoe vaak: bij een bepaald verleden een bepaald element

voorgekomen is. Voor elk verleden zijn er net zoveel tellingen als er mogelijkheden zijn

voor het volgende element. Tellingen worden gebruikt als er gewerkt wordt met een

Markov bron.

Halvering 1: Ais bij een bepaald verleden de som van de waarden van de tellingen gelijk

is aan een bepaalde constante worden de tellingen gehalveerd [2].

Halvering 2: Ais bij een bepaald verleden de kleinste waarde van de tellingen gelijk is aan

een bepaalde constante worden de tellingen gehalveerd [2].

Orde: De orde van een Markov bron is gedefinieerd als het aanta! elementen in het

verleden, die als referentie gelden voor het bepalen van de kans op het volgende element.
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Ophogen: Ophogen van een telling gebeurt als de gebeurtenis behorend bij die telling

voorgekomen is. De waarde van de telling wordt dan met een verhoogd. Bij het coderen

van de richtingen zijn er tellingen aanwezig voor alle orden kleiner of gelijk aan de orde

van de Markov bron. Bij het ophogen van de tellingen worden er nu drie mogelijkheden

onderscheiden: ophogen van alle orden; ophogen van de bij het coderen gebruikte orden;

ophogen van alleen de huidige orde oftewel de hoogste bij het coderen gebruikte orde.

Kansen: De leans op het volgende element bij een bepaald verleden wordt geschat door de

waarde van de telling te nemen die bij dat verleden en bij het volgende element hoort.

Deze waarde wordt vervolgens gedeeld door de som van alle tellingen van dat verleden.

Deze manier van kansbepaling wordt gebruikt als er gewerkt wordt met een Markov bron.

Met behulp van de leansen wordt vervolgens arithmetisch gecodeerd.

3.3. Opbouwen van een Markov bron

Als we beginnen met coderen hebben de Markov parameters nog geen relevante waarde.

Om nu toch leansen die niet gelijk aan nul mogen zijn te krijgen moeten de tellingen een

waarde ongelijk aan nul krijgen 6f moet het algoritme aangepast worden.

3.3.1. Markov bron volgens Laplace

Bij de Laplace schatter [4,5] wordt begonnen met coderen met de aanname dat alle

mogelijkheden exact ren keer zijn voorgekomen. AIle tellingen krijgen dus initieel de

waarde een. Dat dit de beste schatter geeft onder mean square error voor een binaire bron

wordt als voIgt bewezen. Er wordt uitgegaan van een binaire geheugenloze reeks van

inputs. De leans op een nul is gelijk aan theta ( 8 ). Dit is een random variabele uniform

verdeeld over het interval [0,1 > .
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p (6) = 1

x n is een rij van n elementen met k nullen en n-k enen.

P(X n ) =f P(x n I6)d8= [(n+1)(~)]-1
[0,1)

met de regel van Bayes geldt:

= (n+1) (n) 6k (1-6)n-k
k

De verwachting voor theta is dus:

f 6 *p (6 IX n) d6 =

[0,1)

k+l
n+2

Dit bewijs is uit te breiden voor alfabets met meer dan twee elementen. Experimenteel

blijkt echter dat deze Laplace methode slechts goed werkt voor alfabets met een klein

aantal elementen. Voor een Markov bron met een groot alfabet is het nuttig om

bijvoorbeeld de Cleary en Witten methode te kiezen.

3.3.2. Markov bron volgens Cleary en Witten

Een goede methode voor het werken met een Markov bron met een groot alfabet wordt

beschreven door Cleary en Witten [3]. In hun methode wordt efficient omgegaan met

elementen, die bij een bepaald verleden met orde m nog niet voorgekomen zijn. Deze

elementen krijgen de waarde ren voor hun gezamenlijke telling. Als em (y) het aantal

keer is dat bij een verleden met orde m het element y voorgekomen is, dan is de alfabet

beschrijving per orde:

12



Am = { Y em (y) ) O} - U Ai
m+l~i~OIde

De optelling van de aantallen van de bij orde m voor het eerst voorgekomen elementen is:

Zolang er nog tellingen met de waarde nul voorkomen worden de kans op het volgende

element en de escape kans als voigt bepaald:

Pm(y) = 1

Als er geen tellingen zijn met waarde nul, zoals in het voorbeeld in tabel I bij m=-l, dan

is de escape kans gelijk aan nul. De kans op het volgende element wordt nu:

Pm (y) =

De totale kans op het te coderen element is dus:

p(y) = Pm(Y) * II ei
m+l~i~OIde

tabel 1: kansbepaling met Cleary en Witten.

y A B C D E em em

m=3 2 (2/3) 0 0 0 0 2 1/3

m=2 4 I (1/4) 2 (1/2) 0 0 3 1/4

m=l 5 3 2 0 0 0 1

m=O 5 3 2 0 0 0 I

m=-l 1 I I I (1/2) I (1/2) 2 -

p( Y) 2/3 1/12 1/6 1/24 1/24
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3.4. Arithmetische codering

Met de verschillende kansmodellen worden de kansverdelingen gemaakt, die vervolgens

gebruikt worden bij de codering. Voor het verkrijgen van gemiddeld de kortste code, is

het noodzakelijk dat aan gebeurtenissen die met een grote waarschijnlijkheid optreden een

kort codewoord wordt toegekend. De lange codewoorden worden toegekend aan de

gebeurtenissen die niet zo waarschijnlijk zijn. Bovendien moet de encodering eenduidig

zijn, zodat het ook weer mogelijk is om de gecodeerde data te decoderen en het beeld

zonder fouten terug te krijgen.

Een coderingsmethode die aan deze eisen voldoet is de arithmetische codering [2,4].

Arithmetische codering houdt grofweg in dat een interval [0,1> wordt opgedeeld in

stukken overeenkomstig de kansverdeling over de volgende gebeurtenis. Na elke

gebeurtenis wordt het gekozen stuk weer verder opgedeeld volgens de dan geldende, met

het model opgebouwde kansverdeling (figuur 7).

1 p(b)
code(bb) p(a) = 0,25

p(ba) code(ba)
p(b) = 0,75

p(ab) code(ab)

p(a)
p(aa) code(aa)

0

figuur 7: opdelen van het interval [0,1>.

De cumulatieve kans per bronletter is als voIgt:

F (x) = :E p (i )

i~x

voor x = h, 2, ... , m}

De stapgrootte is hier steeds p (x) . Het middelpunt van de stap ( F (x) ) wordt

beschreven door:
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F(x) = L p(i)
i<x

+ ..!. *p(X)
2

voor x = {l, 2, ... , m}

Met dit middelpunt van de stap kunnen we het codewoord exact beschrijven. Het is echter

efficienter om dit codewoord nog af te ronden tot de eerste lex) bits. lex) wordt als voIgt

gedefinieerd:

1 (x) = r-21og {p (x)}l + 1

1 (x) ~ -21og{p (x)} + 1

Volgens de normale regels voor het afronden geldt er als LF(x) J1 (x) het tot lex) bits

afgeronde codewoord is:

F (x) - LF(x) J1 (x) ~ 2 -1 (x) ~ ..!. *p (x)
2

Voor blokken van bronletters met lengte N geldt, dat de kans op een gebeurtenis niet

meer per bronletter bepaald wordt, maar per blok als geheel. Voor de lengte per blok

geldt dan:

Bij arithmetische codering hebben we te maken met een zeer grote bloklengte, de fictieve

bloklengte is namelijk gelijk aan de hele te verzenden datareeks. Voor grote bloklengtes

geldt, dat de afronding en de optelling van een extra bit voor de lengte verwaarloosd

mogen worden. Nu geldt:

1 (x N ) = -21og{p (x N )} = L -21ogp (x)
l~i~N

Deze laatste formule voor de lengte van de code wordt de idea1e codewoordlengte

genoemd. Ze wordt gebruikt om de verwachte lengte van een arithmetische code te

berekenen bij het doen van metingen aan beeld comprimeer modellen.
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4. De richtingenrijen

Voor de codering van de richtingenrijen is in totaal ongeveer 90% van de totale codedata

nodig. Dit geeft aanleiding tot het zorgvuldig beschrijven en modelleren van de

richtingen.

4.1. Beschrijving van de richtingenrijen

Er zijn drie verschillende methodes bekeken waarmee de richtingen beschreven kunnen

worden. De eerste en tweede methode gebruiken contourbeschrijving 1, zij lopen over het

beeldraster om de groep heen. Verschil tussen deze twee contourbeschrijvingen is dat de

eeo in het model in zijn parameters de orientatie ten opzichte van de bovenkant van het

beeld niet bewaart, terwijl de andere beschrijvingsmethode deze orientatie weI in het

model inbouwt. De derde methode gebruikt contourbeschrijving 2 en loopt dus door de

groep heen. De verschillende methodes worden in de volgende drie sub-paragrafen

uitgebreid beschreven.

4.1.1. Contourbeschrijving 1 met orientatie

Voor de beschrijving van de contour met methode I maken we gebruik van een alfabet

met vier elementen. Met de vier richtingen Noord (N), Oost (0), Zuid (Z) en West (W)

kan de contour eenvoudig beschreven worden (figuur 8b). Per keer wordt exact een

positie geschoven.

16



~xxx

xxx
xxxxx
xxxx

a: een contour

z
b: de 4 elementen

figuur 8: contourbeschrijving 1 met orientatie.

Ais volgens contourbeschrijving lover het raster lopend de contour beschreven wordt, is

het niet altijd nodig om aan het einde van de contour het startpunt nog een keer geheel te

bereiken. In twee gevallen is namelijk al een stap eerder eenduidig vastgelegd dat het

volgende punt van de contour weer het startpunt is (figuur 9).

In beide gevallen bevindt de lijn van contourbeschrijving 1 zich links onder het startpunt

en hoeft de laatste stap omhoog niet meer beschreven te worden. Het is dan namelijk al

niet meer mogelijk om nog een extra pel tot de groep te laten behoren, doordat er links

van het startpunt op dezelfde hoogte als het startpunt geen pels van dezelfde groep mogen

liggen. Ook is het niet meer mogelijk om nog een pel minder tot dezelfde groep te laten

behoren. De beschrijving van de richtingenrij van figuur 8 is met dit alfabet als voIgt: 0,

0, 0, Z, Z, 0, Z, W, Z, W, W, W, W, N, N, N, (N).

a: West als
laatste richting

Q9
X
X

b: Noord als
laatste richting

figuur 9: situaties waarin het eindpunt eenduidig bekend is.
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4.1.2. Contourbeschrijving 1 zonder orientatie

Om de contour met beschrijvingsmethode 1 te beschrijven hebben we geen vier richtingen

nodig. Het is namelijk nooit mogelijk om de volgende stap in de tegengestelde richting

van de laatst genomen stap te zetten. We hebben dus genoeg aan een alfabet met drie

elementen (figuur lOb). We weten de richting van de eerste stap, naar rechts, en vanaf dit

punt kunnen we met de richtingen Linksaf (L), Vooruit (V) en Rechtsaf (R) de contour

beschrijven. Ook hier geldt weer dat in dezelfde gevallen als in paragraaf 4.1.1, het niet

nodig is om aan het einde van de contour het startpunt geheel te bereiken.

Nadeel van dit algoritme ten opzichte van de beschrijving met orientatie is, dat de

orientatie ten opzichte van de bovenkant van het beeld in het model verloren gaat. Het

voordeel is dat bij gebruik van een net zo grote geheugenruimte voor het opslaan van de

tellingen ten opzichte van de beschrijving met orientatie de orde van de Markov bron een

hoger kan zijn. Dit komt door het differentiele karakter van de beschrijving. De

richtingenrij van de contour van figuur lOa wordt dus als voIgt beschreven: V, V, V, R,

V, L, R, R, L, R, V, V, V, R, V, V, (V).

~XXX

XXX
XXXXX
XXXX

a: een contour

R

b: de 3 elementen

figuur 10: contourbeschrijving I zonder orientatie.
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4.1.3. Contourbeschrijving 2

Bij contourbeschrijving 2 is het einde van de contour steeds weer het startpunt. Voor de

beschrijving wordt een alfabet gebruikt met acht elementen (figuur lib). Vanuit het

huidige pel lean er naar alle pels die de huidige pel met een zijde of een hoekpunt raken

geschoven worden. De acht elementen geven die richtingen aan. Per keer wordt weer

exact een positie geschoven. Oit is weer een beschrijving die de orientatie in het model

inbouwt. De richtingenrij van de contour van figuur lla wordt dus als voIgt beschreven:

0, 0, 0, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6.

567
4XO
321

x = huidige pel

a: een contour b: de 8 elementen

figuur 11: contourbeschrijving 2.

4.2. Modellering van de richtingenrijen

Voor de modellen van de verschillende elementverzamelingen van de richtingenrijen is bij

alle drie gekozen voor een adaptief systeem. Oit betekent dat de waarden van de

parameters van het model tijdens het coderen worden opgebouwd. Hiervoor is gekozen,

omdat er nu gebruik gemaakt kan worden van een one-pass algorithme. Bovendien heeft

het als voordeel dat als het karakter van een beeld verandert het model mee verandert. Oit

effect wordt nog vergroot door de halveringen 1 en 2 van de waarden van de tellingen .
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De modellen maken allen gebruik van een Markov model van een bepaalde orde voor het

bepalen van de kansverdeling over de volgende richting. In de Markov bron wordt

bijgehouden hoeveel maal bij een bepaald verleden de verschillende richtingen zijn

opgetreden. Aan de hand van deze aantallen wordt de kans voor de volgende te coderen

richting bepaald.

De optimale orde van de Markov bron is atbankelijk van de hoeveelheid informatie die er

per extra orde bijkomt en van de hoeveelheid data. Hoe hoger de orde van de Markov

bron gekozen wordt, hoe meer verschillende verledens mogelijk zijn. Per orde gaat het

aantal verledens omhoog met een factor gelijk aan het aantal elementen in het

beschrijvings alfabet. Bij hogere orden is er meer data nodig voordat de parameters van

de Markov bron een redelijkerwijs juiste waarde hebben en er een goede kansverdeling is.

Het duurt dus langer voordat de kansverdelingen van het beeld convergeren.

Bij aanvang van het coderen hebben de Markov parameters nog geen relevante waarde.

Er wordt nu gebruik gemaakt van de twee methodes uit paragraaf 3.2. De Laplace

methode wordt gebruikt voor het drie en vier elementen alfabet. Het Cleary en Witten

algoritme wordt gebruikt bij elk van de drie alfabets. De metingen moeten aantonen welk

van de methodes bij het drie en vier elementen alfabet de beste is.

De kansverdelingen worden ook nog aangepast voor de zogenaamde onmogelijke

tellingen. Door de definitie van een contour zijn de volgende richtingen namelijk niet

meer mogelijk:

1 Voor het vier elementen alfabet geldt dat na een bepaalde richting de tegengestelde

richting nooit direct kan voorkomen. Na de richting Noord dus geen Zuid en

omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de richtingen Oost en West. Voor het acht

elementen alfabet geldt, dat na een bepaalde richting, die richting min cen en die

richting min twee nooit direct kunnen voorkomen. Na de richting vier komt er dus

niet de richting drie of twee.
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2 Ben contour kan nooit boven zijn startpunt uit komen. Het startpunt is nl. het

meest linkse pel op de bovenste rij. Links van een startpunt kan een contour zelfs

niet gelijk met zijn startpunt komen.

3 Ben contour blijft altijd binnen zijn buitencontour. Binnen- en buitencontouren

mogen weI tegen elkaar aanliggen met zijden en/of hoekpunten. Ze kruisen elkaar

echter nooit.

4 Op hetzelfde niveau geldt dat contouren niet met een of meerdere zijden tegen

elkaar aan mogen liggen, omdat ze dan tot dezelfde contour zouden behoren. Ze

kunnen elkaar weI met de hoekpunten raken.

5 Voor een contour zelf geldt dat de contour alleen sluit in het startpunt. Ben

contour kruist zichzelf dus niet.

De kansverdelingen worden hiermee aangepast door aan de tellingen van deze richtingen

tijdelijk de waarde nul toe te kennen. De kans op deze richtingen is nu gelijk aan nul. De

rest van de kansen wordt geschaald om de totale kans weer op een te krijgen, vervolgens

gebruikt de arithmetische code dan de geschaalde kans ( p (x) ).

a; = L P (x) voor
X'5.m

p (x) =

X={O,1,2, ... ,m}

p(x)
a;

Na verloop van tijd zijn de tellingen van de Markov bron zo hoog dat de kansverdeling

slechts traag mee verandert met het beeld. Om dit te verhelpen wordt er een halvering

van de tellingen uitgevoerd. Mogelijke momenten wanneer de halvering uitgevoerd moet

worden zijn halvering 1 en halvering 2 (zie paragraaf 3.1).
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4.3. Experimentele resultaten van de richtingenrij modellen

Bij het doen van metingen aan de contourdetectie modellen wordt er gebruik gemaakt van

de acht testbeelden van de CCnT. De testbeelden zijn genummerd van PITl tot en met

PTI8. In de bijlagen 1 tim 3 staan de testbeelden PIT2, PTI4 en PTT7 afgebeeld. De

afmetingen van deze beelden zijn 1728 bij 2376 pels, wat een totaal van 4.105.728 pels

per beeld geeft. De beelden worden aangeleverd in bit-map formaat. Dit houdt in dat er

een Links-Rechts scan gedaan is waarbij elke witte pel een nul geeft en elke zwarte pel

een een.

Bij de metingen aan de richtingenrijen met het vier elementen aIfabet is er initieel

uitgegaan van een Markov model met orde zeven. Voor de onmogelijke tellingen drie,

vier en vijf worden de kansen in eerste instantie niet gecorrigeerd. Om deze tellingen te

lokaliseren moet er namelijk een deel van het grafische beeld opgebouwd worden, wat

veel tijd kost en dus de meting aanmerkelijk trager maakt. De onmogelijke tellingen een

en twee kunnen weI gelokaliseerd worden zonder een beeld op te moeten bouwen, zodat

deze aI vanaf het eerste experiment worden meegenomen.

In bijlage 4 staan de resultaten van het model met de Laplace schatter. De resultaten in

deze bijlage verklaren de keuze van de haIvering van de tellingen. De experimenten tonen

aan, dat er gebruik gemaakt moet worden van haIvering 2 met de waarde van de kleinste

telling gelijk aan acht.

In bijlage 5 staan de resultaten van een model dat uitgaat van het Cleary en Witten

aIgoritme. Voor dit model blijkt halvering I nuttiger dan haIvering 2. Het ophogen van de

tellingen wordt voor alle tellingen gedaan 6f aIleen voor de bij het coderen gebruikte

tellingen. Uit de resultaten blijkt dat een beter resultaat verkregen wordt aIs aileen de

gebruikte tellingen opgehoogd worden.
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Het is vreemd dat door alleen de gebruikte tellingen op te hogen een betere compressie

behaald wordt. Het aantal effectieve observaties wordt hierdoor namelijk verlaagd,

waardoor de convergentie trager zou moeten worden. De verklaring hiervoor ligt in bet

feit dat de lager orden bij reeds convergerende tellingen slechts gebruikt worden aan bet

begin van elke contour. Kennelijk is het karakter van de richtingen aan het begin van

contouren niet gelijk aan het karakter van de resterende richtingen.

In de bijlagen 6 en 7 worden de uiteindelijke resultaten voor het vier elementen alfabet

model gegeven. Alle onmogelijke tellingen worden nu gelokaliseerd. De orde van de

Markov bron wordt gevarieerd tussen zeven en negen. Bij het model met de Laplace

schatter uit bijlage 6 is orde acht de optimale orde van de Markov bron als de codelengte

van de acht testbeelden bij elkaar opgeteld worden.

Als we de testbeelden apart bekijken blijkt dat voor slechts twee plaatjes orde acht een

beter resultaat geeft dan orde zeven. De twee plaatjes die dan een beter resultaat geven

bestaan uit veel getypte text. Ze hebben dus veel exact terugkerende twee-dimensionale

structuren.

Bij het complexere model met Cleary en Witten uit bijlage 7, is de optimale orde niet

gelijk aan acht maar aan negen, zodat het voor het opslaan van de tellingen benodigde

geheugen een factor drie groter wordt. Ook hier geldt weer dat slechts voor twee beelden

de codelengte korter is dan bij ren orde lager. De totale codelengte van de acht testbeel

den bij orde negen is slechts marginaal korter dan de codelengte van het Laplace model,

zodat gekozen wordt voor het model met de Laplace schatter en de optimale orde acht.

Voor het model met het drie elementen alfabet zijn metingen gedaan voor het model met

de Laplace schatter. Halvering 2 vindt plaats als de minimale telling bij een bepaald

geheugen gelijk is aan twaalf. Deze waarde van de minimale telling is groter dan bij het

vier elementen alfabet. Dit valt te verklaren daar er nu bij een bepaald verleden voor de

Markov bron in feite vier verschillen verledens horen, waarvan de tellingen gesommeerd

worden. De halvering 2 moet nu later plaatsvinden, omdat er anders te veel informatie

verdwijnt tijdens het halveren.
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De resultaten van het drie elementen aIfabet staan in bijlage 8 en dienen vergeleken te

worden met de resultaten van het vier elementen aIfabet uit de bijlagen 6 en 7. Ret model

met het drie elementen aIfabet geeft zoaIs verwacht een langere totale codelengte dan het

model met het vier elementen aIfabet. Er gaat namelijk informatie verloren, omdat de

orientatie niet in het model meegenomen wordt. Dit blijkt toch zeer belangrijk te zijn.

In de bijlagen 9 en 10 staan de resultaten van het acht elementen aIfabet. Er wordt

uitgegaan van orde vier voor de Markov bron. Er wordt aIleen gecorrigeerd voor de

onmogelijke tellingen ren en twee. In bijlage 9 wordt de keuze gemaakt voor het Cleary

en Witten model in vergelijking met het Laplace model. Tevens is te zien dat bij het

Cleary en Witten model de beste resultaten verkregen worden aIs aIleen die tellingen

opgehoogd worden die bij het coderen gebruikt zijn.

In bijlage 10 wordt de orde van de Markov bron gevarieerd. De optimaIe orde is gelijk

aan vier. Dit is aIleen voor P'IT4 niet de optimaIe orde. Dit is het beeld waarbij veel

tweedimensionaIe structuren terugkomen. De resultaten van het acht elementen aIfabet

model zijn veel slechter dan de resultaten van de voorgaande modellen. Ret wordt dus

niet relevant geacht om voor dit model verdere metingen te doen.

Voor het coderen van de richtingen wordt er dus gekozen voor het vier elementen aIfabet.

In verband met de complexiteit van het aIgoritme en de hoeveelheid benodigd geheugen

wordt er gewerkt met het Laplace model. De optimaIe orde van de Markov bron is acht.

Bovendien wordt haIvering 2 toegepast als de kleinste telling gelijk is aan acht.
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5. De contourniveaus

Voor de codering van de niveaus is in totaal maar ongeveer 1% van de totale codedata

nodig. Hierdoor is er weinig aandacht besteed aan de beschrijving en modellering van de

niveaus.

5.1. Beschrijving van de niveaus

De beschrijving van de niveaus wordt gedaan met behulp van een boom. In de boom

liggen alle startpunten met gelijk niveau op dezelfde hoogte. De takken aan een startpunt

zijn steeds de binnencontouren, die in de contour liggen die bij het startpunt hoort. In

figuur 12a is een voorbeeld getekend van de contouren van een beeld. In figuur 12b staat

de bijbehorende boom. De boom wordt beschreven door vanuit start linksom om de boom

heen te lopeno

2

n=O

n=l

n=2

n=3

a: een beeld

figuur 12: niveau beschrijving.
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Met het drie elementen alfabet: 'Knoop' (K), 'Eindpunt' (E) en 'einde huidige Niveau'

(N) wordt deze weg vervolgens beschreven. Ben 'knoop' geeft aan dat er binnencontouren

zijn, dus heeft het volgende startpunt een hoger niveau. Ben 'eindpunt' betekent dat er

geen binnencontouren binnen de huidige contour liggen. Het niveau van de volgende

contour is dus gelijk of lager dan de huidige contour.

Is de huidige contour de laatste binnencontour van een bepaalde contour, dan geeft 'einde

huidige niveau' aan dat er een extra niveau omlaag gegaan moot worden. Aan het einde

van een beeld worden een aantal extra einde huidige niveau geschreven, zodat het niveau

naar nul gaat, waarna bekend is dat het beeld geheel beschreven is. De beschrijving voor

de boom van figuur l2b is dus: K, E, K, E, NN.

5.2. Modellering van de niveaus

Het model dat gekozen is voor de niveaus komt in grote mate overeen met het richtingen

model. Het model is weer adaptief. Met een Markov model bepalen we de kansverdeling

over het volgende te coderen niveau. De orde van deze Markov bron is echter beduidend

lager dan die van het richtingen model. Dit komt omdat de hooveelheid te coderen data

veel kleiner is. Er moet dus een lagere orde gekozen worden om het model binnen

redelijke tijd goed gevuld te hebben. Initieel wordt begonnen met de aanname dat alle

elementen bij elk verleden exact een keer zijn voorgekomen.

5.3. Experimentele resultaten van de niveau modellen

In bijlage 11 zijn de aantallen contouren per niveau gegeven. Bij de metingen aan de

niveaus is weer gebruik gemaakt van een idea1e encoder. Er is gemeten aan twee

modellen. Bij het model dat werkt met het Cleary en Witten algorithme worden de

tellingen van alle orden kleiner of gelijk aan de huidige orde opgehoogd.
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Voor het Cleary en Witten model zijn metingen gedaan van de orden drie, vier en vijf.

De resultaten staan in bijlage 12. De optimaIe orde is in dit gevaI vier. Bij orde vijf

neemt de codelengte aI weer toe bij bijna aIle PTT-beelden, zodat er waarschijnlijk

meestal weinig extra informatie zit in de vijfde orde. Dit in vergelijking met de overgang

van derde naar vierde orde, waar bijna aIle beelden nog een kortere codelengte krijgen.

Ret andere model gebruikt het Laplace aIgorithme en begint dus met de waarde een voor

aIle tellingen. Ophogen van de tellingen hoeft nu slechts te gebeuren voor de huidige

orde. Ret is namelijk niet mogelijk om tijdens het coderen op een lagere orde uit te

komen, daar aIle tellingen een waarde groter dan nul hebben.

De metingen zijn weer gedaan voor de orden drie, vier en vijf. De resultaten staan in

bijlage 13. De resultaten met dit Laplace model zijn marginaal beter. Dit model is weI

eenvoudiger, er zijn minder tellingen nodig en er hoeven dus ook minder tellingen

opgehoogd te worden. Er is dus gekozen voor dit laatste model met orde vier voor het

coderen van de niveaus.
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6. De contourstartpunten

Ongeveer 10% van de totale codedata is nodig voor de codering van de startpunten. Bij

de beschrijving van de startpunten kunnen we geen gebruik maken van een alfabet met

een klein aantal elementen. De methode, die voor de richtingenrijen en de niveaus

gebruikt is, is hier dus niet toepasbaar.

6.1. Beschrijving van de startpunten

De startpunten worden in eerste instantie vastgelegd in een horizontale X-coordinaat en

een verticale Y-coordinaat. Het punt (0,0) ligt op het beeld in de linker bovenhoek. De

beschrijving van de startpunten wordt gedaan met behulp van de offsets van de

startpunten. De offset van een startpunt is het verschil tussen de huidige coordinaat en de

cOOrdinaat van het laatste a1 gecodeerde startpunt. Hierbij moet gelden, dat het niveau van

de a1 gecodeerde coordinaat kleiner is dan of gelijk is aan het huidige niveau. Is het

niveau van het laatste a1 gecodeerde startpunt weI groter, dan moet het laatste al

gecodeerde startpunt gezocht worden waarvan het niveau niet groter is.

OFFSET(x) = X(huidig,niv) - X(vorig,niv~niv(huidig»

OFFSET(y) = Y(huidig,niv) - Y(vorig,niv~niv(huidig»

Ben voorbeeld is te zien in figuur 13.
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figuur 13: Offset startpunten.

Offset I = sI-sO

Offset 2 = s2-s1

Offset 3 = s3-s2

Offset 4 = s4-s I

Offset 5 = s5-s4

Offset 6 = s6-sS

6.2. Modellering van de startpunten

Door de definitie van de offset startpunten ontstaat een zeer groot veld van mogelijkheden

voor de volgende offset. Voor de standaard PIT beelden is de grootte van de

coordinaten, die de afmeting van het veld bepalen als voIgt:

-1728 < X < 1728 o s; Y < 2376

Vermenigvuldiging van de X en Y-coordinaat geeft het aantal mogelijke offsets voor het

volgende startpunt. Voor een efficiente codering moet er dus een goede kansverdeling

gemaakt worden over die ruim acht miljoen mogelijke offsets. Voor de kansverdeling

geldt natuurlijk:

L p(x,y) = 1
Os;yS,Ny
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Het is onbegonnen werk om deze acht miljoen mogelijkheden stuk voor stuk bij te gaan

houden. Zoveel geheugen kan hiervoor niet gereserveerd worden. Bovendien wordt de

kansverdeling in een adaptief systeem per offset bijgewerkt, wat op deze manier voor erg

veel werk zorgt. De vereenvoudiging die we toepassen is, dat we veronderstellen dat de

kans op een bepaalde mogelijkheid ongeveer gelijk is aan de kans op de X-offset maal de

kans op de Y-offset.

p(x,y) = p(x) * p(y)

Voor het op deze manier bijhouden van de offsetkansen hoeven er nu sleehts 5.831

geheugenplaatsen gereserveerd te worden. Het bijstellen van de kansverdeling per offset is

nu ook minder werk.

Door het nog steeds grote aIfabet per coordinaat, geven de offsets een ernstig gepiekte

kansverdeling. Ook zijn er nog veel mogelijke offsets met een kans gelijk aan nul, wat

niet wenselijk is. Om een continue kansverdeling te krijgen is er gekozen voor een model,

dat de kansen bij het opbouwen van de kansverdeling uitsmeert.

In figuur 14 is de methode van het uitsmeren schematisch getekend. Getekend is de

bijdrage van een enkele offset aan de kansverdeling. Als een offset i is opgetreden, wordt

voor het bijwerken van de kansverdeling rond de offset i een driehoek gezet met de top

op i. Binnen een breedte (B) links en reehts van de offset wordt de kans uitgesmeerd.

Verder van de offset i af, krijgen aIle mogelijkheden een minimaIe kans toegewezen. Dit

om ervoor te zorgen dat de kans nergens gelijk aan nul wordt.

Nadat er M offsets verwerkt zijn in de kansverdeling wordt de kans op offset X

px(X) = E
l~i~M

Px, i, update (X)
M
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Initieel wordt er een homogene verdeling over het kansveld verondersteld. Direct na de

eerste offset wordt er gewerkt met de zojuist besproken kans.

BiB

figuur 14: bijwerken van de offset kansverdeling.

Door de definitie van de offsets en het contourdetectie algorithme dat van boven naar

beneden over het beeld loopt, zijn de volgende offsets niet mogelijk:

1 In de horizontale richting zijn er altijd slechts evenveel mogelijkheden als het

beeld breed is. AIle startpunten liggen namelijk in het beeld en niet erbuiten. Voor

de PIT beelden betekend dit, dat er 1728 mogelijkheden zijn, terwijl het kansveld

3455 mogelijkheden breed is.

2 In de verticale richting is bij aanvang van het coderen het hele veld mogelijk. Ligt

het huidige startpunt van niveau een op Ystart dan zijn er Ystart minder

mogelijkheden. Dit komt omdat de verticale offsets altijd groter of gelijk aan nul

zijn. Voor de PIT beelden met een standaard grootte van 2376 mogelijkheden,

blijven er 2376 - Ystart mogelijkheden over.

3 Voor alle niveaus groter dan een, geldt dat een binnencontour altijd geheel in zijn

buitencontour ligt. Het startpunt van de binnencontour ligt dus ook hierbinnen. Bij

de modellering maken we echter geen gebruik van de exacte contour, maar van de

kleinste rechthoek waarin de buitencontour past. Het nieuwe startpunt ligt dan

binnen deze rechthoek.
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Aan deze onmogelijke kansen wordt de waarde nul toegekend. De kans op een bepaalde

offset wordt nu geschaald om de totale kans weer op ren te krijgen.

a = E E p (x,y) ~ 1

x Y

p (x,y) =
p (x,y)

ex

6.3. Experimentele resultaten van de startpunt modellen

Bij de metingen aan de startpunten is weer gebruik gemaakt van een idea1e encoder. Er

zijn metingen aan de startpunten gedaan met een model met ren kansverdeling. Ook is er

gemeten aan een model met twee aparte kansverdelingen namelijk ren kansverdeling voor

de offsets van niveau ren en een kansverdeling voor de offset van niveau twee en groter.

In bijlage 11 staat het aantal startpunten t dat per niveau per beeld in de PIT beelden

aanwezig is. Bijlage 14 geeft de resultaten van de meting aan het model met een

kansverdeling. In bijlage 15 staan de resultaten van de meting aan het model met twee

kansverdelingen. De grootte van de variabele breedte B van de driehoek is experimenteel

vast komen te staan. Bij de meting aan met twee verdelingen blijken de kansverdelingen

nog snel genoeg te convergeren met het beeld t zodat de meting aan het model met de

twee kansverdelingen een beter resultaat geeft dan de meting aan het model met een

kansverdeling.
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7. Conclusies contourdetectie

In dit hoofdstuk worden in het kort de resultaten van het contourdetectie model herhaald.

Daama wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van enkele andere modellen.

De beschrijving van een contour wordt opgesplitst in drie delen: het niveau; het startpunt

en de richtingenrij. Voor het coderen van het niveau is er gekozen voor een Laplace

model met een alfabet met drie elementen. De optimale orde van de gebruikte Markov

bron is vier. Per contour is ongeveer een bit nodig voor de codering.

Bij de modellering van de startpunten is gebruik gemaakt van de offset startpunten. Er

worden twee kansverdelingen gebruikt, ren voor de offsets met niveau ren en een tweede

verdeling voor de offsets met een niveau groter of gelijk aan twee. Per startpunt is

gemiddeld 9,5 bit nodig voor de codering.

Voor het coderen van de richtingenrijen is ongeveer 90% van de totale data nodig. Het

gekozen Laplace model heeft een vier elementen alfabet. Voor de Markov bron is de

optimale orde gelijk aan acht. Per richting is voor het coderen iets minder dan een bit

nodig.

De totale contourdetectie resultaten staan in bijlage 15. Het getal voor de contourdetectie

lengte in deze bijlage is een optelling van de codelengten van de drie delen. De

gemiddelde compressiefactor is gelijk aan 20,68.

In bijlage 15 wordt ook de vergelijking gemaakt met de resultaten van een

eendimensionaal model en van het model van Langdon en Rissanen [2]. Het resultaat van

het contourdetectie model is veel beter dan de resultaten die met een eendimensionaal

model behaald kunnen worden. Ook is het resultaat beter dan het resultaat van Langdon

en Rissanen. Hun gemiddelde compressie factor is gelijk aan 17,34. Bovendien geldt dat

elk van de acht test beelden een kortere codelengte gekregen heeft.
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Bijlage 2: CCITf testbeeld PfT4

- 34 -
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Bijlage 3: CCITT testbeeld FIT7
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Bijlage 4: Resultaten van het vier elementtm richtingenrij model,
met Laplace schatter.
Halvering.

beeld aantal orde = 7, onmogelijke tellingen 1 en 2.
richtingen

geen halvering halvering 2 bij 8 halv.l bij 128 en
halv.2 bij 8

PIT1 94.305 100.641 100.367 100.363
P'IT2 54.203 53.784 53.740 53.740
PIT3 165.203 146.488 145.151 145.148
PIT4 367.730 364.313 362.852 362.883
PIT5 176.694 171.304 169.328 169.294
PIT6 105.776 80.588 80.118 80.112

PTI7 338.202 395.801 397.046 397.063

PIT8 102.770 94.659 93.231 93.228

totaal 1.405.079 1.407.578 1.401.833 1.401.831

e angen op ogen, a verang.

beeld aantal orde = 7, onmogelijke tellingen 1 en 2.
richtingen

geen halvering halvering 1 bij 128

aile tellingen gebruikte aile tellingen gebruikte
tellingen tellingen

PIT1 94.305 100.816 100.695 100.966 100.431
PIT2 54.203 53.173 53.520 53.310 53.491
PIT3 165.203 147.179 146.476 147.379 144.232
PIT4 367.730 368.503 364.381 368.710 362.191
PIT5 176.694 172.456 171.506 172.702 169.156
PIT6 105.776 80.927 80.583 81.107 79.963
PTI7 338.202 398.467 396.645 398.927 396.968
PIT8 102.770 94.492 94.677 94.636 93.092

totaal 1.405.079 1.416.013 1.408.483 1.417.737 1.399.524

Bijlage 5: Resultaten van het vier elementen richtingenrij model,
met Cleary en Witten.
T II' h H I
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Bijlage 6: Resultaten van het vier elementen richtingenrij model,
met Laplace schatter.
Orde van de Markov bron.

beeld aile onmogelijke tellingen, halvering 2 bij 8.

orde = 7 orde = 8 orde = 9

per per per per per per riehting
beeld riehting beeld richting beeld

PIT1 99.682 1,057 99.748 1,058 101.048 1,072
PTT2 53.562 0,988 54.963 1,014 57.077 1,053
PIT3 143.744 0,870 144.231 0,873 146.491 0,887
PIT4 361.450 0,983 347.083 0,944 338.038 0,910
PIT5 167.630 0,949 166.894 0,945 168.202 0,952
PIT6 79.451 0,751 80.155 0,758 81.755 0,773
PIT7 391.318 1,157 389.903 1,153 391.192 1,157
PIT8 92.922 0,904 94.156 0,916 96.604 0,940

totaal 1.389.759 0,989 1.377.133 0,980 1.380.407 0,982

Bijlage 7: Resultaten van het vier elementen richtingenrij model,
met Cleary en Witten.
Orde van de Markov bron.

beeld aile onmogelijke tellingen, halvering 1 bij 128

orde = 7 orde = 8 orde = 9

per per per per per per
beeld riehting beeld riehting beeld richting

PIT1 99.843 1,059 99.588 1,056 100.447 1,065
PIT2 53.402 0,985 53.891 0,994 56.233 1,037
PIT3 142.908 0,865 143.615 0,869 145.343 0,880
PIT4 360.861 0,981 350.909 0,954 336.413 0,915
PIT5 167.585 0,948 167.316 0,947 167.306 0,947
PIT6 79.339 0,750 79.752 0,754 81.090 0,767
PIT7 391.277 1,157 392.194 1,160 392.021 1,159
PIT8 92.886 0,904 93.677 0,912 95.992 0,934

totaal 1.388.101 0,988 1.380.942 0,983 1.374.845 0,978
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Bijlage 8: Resultaten van het drie elementen richtingenrij model,
met Laplace schatter.
Orde van de Markov bron.

beeld aantal richtingen aile onmogelijke tellingen,
halvering 2 bij 12

orde = 7 orde = 8 orde = 9

PTfl 94.305 101.608 101.509 102.264
PTf2 54.203 52.915 53.969 55.699

PTf3 165.399 143.994 144.515 146.043
PTf4 367.730 372.897 359.609 351.303

PTf5 176.694 170.039 169.614 170.162
PTT6 105.776 79.086 79.644 80.506

PTT7 338.202 399.140 397.779 399.006
PTf8 102.770 92.812 94.026 96.160

totaal 1.405.079 1.412.491 1.400.665 1.401.143

e lD2en Opl o2en.

beeld aantal richtingen orde = 4, geen halvering, onmogelijke tellingen 1 en 2

C&W C&W Laplace

gebruikte aBe huidige
tellingen tellingen telling

PTTI 67.421 103.267 105.207 104.731

PTf2 39.788 53.181 53.200 54.545
PTT3 124.950 150.611 152.483 152.162
PTf4 261.096 390.150 400.240 392.470
PTf5 129.719 177.810 181.273 179.359
PTf6 82.290 82.245 83.059 83.529
PTT7 238.710 403.506 411.084 404.715
PTf8 76.202 96.565 97.018 97.956

totaal 1.021.976 1.457.335 1.483.564 1.469.467

Bijlage 9: Resultaten van het acht elementen richtingenrij model.
T Ir h
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Bijlage 10: Resultaten van bet acbt elementen ricbtingenrij model,
met Cleary en Witten.
Orde van de Markov bron.

beeld aantal richtingen geen balvering, onmogelijke teIlingen 1 en 2

orde=3 orde=4 orde=5

PTfI 67.421 104.661 103.267 106.057

PTI'2 39.788 53.600 53.181 56.707
PTf3 124.950 154.088 150.611 153.691

PTf4 261.096 408.618 390.150 374.695

PTf5 129.719 182.705 177.810 179.184

PTf6 82.290 84.278 82.245 85.109
P'IT7 238.710 410.616 403.506 406.118
PTf8 76.202 98.887 96.565 99.371

totaal 1.021.976 1.497.453 1.457.335 1.460.932

Bijlage 11: Aantal contouren per niveau.

beeld santal N=l N>l

contouren N=2 N=3 N=4 N=5 N=6

PTfI 1.526 972 554 0 0 0 0 554

PTI'2 185 131 54 0 0 0 0 54
P1T3 1.733 912 821 0 0 0 0 821
P1T4 6.154 4.142 2.012 0 0 0 0 2.012
P1T5 2.490 1.504 919 42 17 6 2 986
PIT6 740 179 393 115 53 0 0 561
P1T7 6.701 3.907 2.754 31 9 0 0 2.794
PIT8 561 311 168 57 25 0 0 250

totaal 20.090 U.058 7.675 245 104 6 2 8.032
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Bijlage 12: Resultaten van het niveaus model.

beeld orde = 3 orde = 4 orde = 5

Laplace
Laplace C&W C&W Laplace C&W

per per
beeld contour

PIT1 1.596 1.625 1.612 1,056 1.658 1.667 1.733
PTI2 189 204 204 1,103 224 218 244
PIT3 1.969 1.990 1.974 1,139 2.016 2.024 2.096
PIT4 5.483 5.514 5.375 0,873 5.419 5.487 5.552
PIT5 2.713 2.732 2.708 1,088 2.746 2.774 2.840
PIT6 889 899 917 1,239 942 963 1.016
PIT7 7.208 7.234 6.992 1,043 7.043 6.898 6.981
PIT8 647 668 667 1,189 703 713 770

totaa1 20.694 20.866 20.449 1,018 20.751 20.744 21.232

n ver e 102

beeld aantal X-coOrdinaat Y-coordinaat totaal totaal per
contouren B = 25 B = 1 contour

PIT1 1526 11.157 3.862 15.019 9,84
PTT2 185 1.851 1.614 3.465 18,73
PIT3 1733 13.114 4.907 18.021 10,40
PIT4 6154 43.611 11.529 55.140 8,90
PIT5 2490 18.806 6.743 25.549 10,26
PIT6 740 5.917 3.191 9.108 12,31
PIT7 6701 52.660 14.899 67.559 10,08
PIT8 561 5.098 3.017 8.115 14,47

totaal 20.090 152.214 49.762 201.976 10,05

Bijlage 13: Resultaten van het startpunten model.
E~ d r
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wee ver e ID2en.

beeld aantal X-c0c3rdinaat Y-coOrdinaat Totaal Totaal
contouren per

N=l N>l N=l N>l contour

B=15 B=l00 B=l B=2

PIT1 1.526 8.566 2.298 1.787 1.708 14.359 9,41

PTI2 185 1.488 416 1.126 534 3.564 19,26

PIT3 1.733 8.732 4.217 2.322 2.532 17.803 10,27

PIT4 6.154 34.611 7.384 3.982 5.555 51.532 8,37
PIT5 2.490 13.794 4.733 2.922 3.440 24.889 10,00
PIT6 740 1.885 4.036 834 2.328 9.083 12,27
PTI7 6.701 38.561 11.612 5.359 8.563 64.095 9,56
PIT8 561 2.338 1.156 895 1.042 5.431 9,68

totaal 20.090 109.975 35.852 19.227 25.702 190.756 9,50

Bijlage 14: Resultaten van bet startpunten model.
T d ..

vel1!e IJI ID2 me an21 on en Issanen.

beeld Totaal contour Eendimensionaal Langdon
detectie orde=13 en

halv. 1 bij 2500 Rissanen

PIT1 115.719 212.996 136.205
PTI2 58.731 173.243 75.401
PIT3 164.008 384.704 206.785
PIT4 403.990 692.722 507.630
PIT5 194.491 416.294 236.444
PIT6 90.155 296.048 121.475
PTI7 460.990 744.960 475.055
PIT8 100.254 336.033 135.689

totaal 1.588.338 3.257.000 1.894.684

Bijlage 15: Totale resultaten contourdetectie,
vergelijking met een eendimensionaal model,

.. ·k· t L d R·
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