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Samenvatting 

In dit verslag wordt een methode besproken om het datacompressie algoritme Context Tree Weighting 

(CTW) te versnellen. Deze methode, de uitgestelde update, laat de geschatte blokkansen gedurende 

een interval onveranderd. Dit weI zeggen dat er gedurende een interval gerekend wordt met de 

schattingen uit de voorafgaande intervallen. Aan het eind van het interval wordt er in een keer overal 

in de contextboom de schattingen aangepast aan de tellingen die tijdens het interval zijn verricht. 

Doordat tijdens het interval het model dat het CTW -algoritme van de bron maakt niet verandert, kan er 

snelheidswinst geboekt worden. Ais een context namelijk meer dan een keer in een interval voorkomt, 

zal dit in aile gevallen tot de zelfde gewogen kans in de wortelleiden. Nadat de een context dus 

eenmaal in een interval is voorgekomen kan dit eindresultaat elke keer als dezelfde context nogmaals 

voorkomt hergebruikt worden. Ben analyse van deze methode bewijst dat, door de intervallen net niet 

exponentieel te laten groeien, er nauwelijks extra redundantie zal optreden. De theorie is gecontroleerd 

met behulp van simulaties. Deze simulaties zijn ook gebruikt om de snelheidswinst die met de 

uitgestelde update gehaald wordt te meten. Uit de simulaties blijkt dat voor ondiepe boombronnen (tot 

een diepte van ongeveer 8) er inderdaad nauwelijks extra (ten opzichte van het standaard CTW

algoritme). De snelheidswinst is vooral groot (factor 4) bij een CTW-contextboom diepte die kleiner is 

dan 10. Bij grotere CTW-contextboom diepte verdwijnt de snelheidswinst. Voor diepere boombronnen 

neemt de extra redundantie met de uitgestelde update behoorlijk toe. Dit is te verklaren doordat de tijd 

die nodig is om het model van diepe boombron te vinden veel groter is dan de tijd voor een ondiepe 

boombron. Dit betekent dat er doordat er met een uitgestelde update gewerkt wordt veellanger met 

een verkeerd model gewerkt wordt, hetgeen de extra redundantie oplevert. De extra redundantie kan 

verminderd door de intervallengtes anders te kiezen. Vervolg onderzoek is nodig om te bepalen hoe de 

intervallengtes gekozen moeten worden zodat de extra redundantie niet optreedt. 
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1 Inleiding 

Het Context Tree Weighting (CTW) algoritme is een universeel datacompressie algoritme, 

dat wordt gebruikt voor de compressie van bronnen met geheugen. Een bron heeft geheugen als de 

kans op een bepaald symbool die de bron gaat genereren afhangt van de symbolen die in het verleden 

gegenereerd zijn. Een van de mogelijke toepassingen van dit algoritme is de compressie van teksten. 

De kans op een bepaalde letter in een tekst hangt tenslotte af de voorafgaande letters. 

Het CTW-algoritme comprimeert teksten veel beter dan het veel gebruikte Lempel-Ziv algoritme [1]. 

Tegenover de betere compressie staat echter dat het CTW-algoritme veel meer tijd en geheugen nodig 

heeft om eenzelfde tekst te comprimerenldecomprimeren. Het doel van dit afstudeerproject is dan ook 

het CTW -algoritme sneller te maken, zodat het eenvoudiger praktisch toepasbaar wordt. 

In eerste instantie zou de nadruk komen te liggen op versnellen door middel van parallellismen aan te 

brengen. Aangezien het CTW -algoritme zeer sequentiee1 van aard is, is er gezocht naar een manier om 

het dit karakter enigszins te wijzigen. De gevonden methode blijkt echter ook zonder parallellismen tot 

een verbetering in verwerkingsnelheid te komen. Hierop werd besloten om aIle aandacht op deze 

methode te richten. 

In Hoofdstuk 2 zal eerst meer uitleg gegeven worden over de werking van het CTW -algoritme. Hieruit 

zal blijken waarom er veel tijd nodig is om het algoritme uit te voeren. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 

3 de methode om het CTW -algoritme sneller te maken geanalyseerd. De implementatie van deze 

aanpassing komt in Hoofdstuk 4 aan bod. In Hoofdstuk 5 worden vervolgens een aantal simulaties 

uitgevoerd om de analyse te controleren en om te bepalen of er tijdswinst met de aanpassing gehaald 

kan worden en in welke mate. Het verslag wordt in Hoofdstuk 6 afgesloten met conclusies en 

aanbevelingen. 
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2 Het Context Tree Weighting algoritme 

2.1 Inleiding 

Datacompressie met behulp van het CTW -algoritme is in Figuur 2.1 schematisch weergegeven. 

Het CTW -algoritme kan voor elke alfabet-grootte ingezet worden, voor het gemak en duidelijkheid 

wordt in dit verslag aIleen gewerkt met binaire bronnen. De binaire bron in Figuur 2.1 genereert nullen 

en enen. Het CTW -algoritme schat nu de conditionele kansen op een nul en een een gegeven het in het 

verleden gegenereerde rijtje. Deze conditionele kansen worden aan de arithmetische encoder 

doorgeven die met behulp van het bronsymbool de bronrij codeert. Hoe het CTW -algoritme de kansen 

schat zal komt in paragraaf 2.2 aanbod, meer informatie over arithmetische coderingldecodering kan 

gevonden worden in [2][3][4][5]. 

I Binaire bron I bron data 
Arithmetische encoder 

codestroo .. 
I ~ .. 

m 

~ .. 
geschatte conditionele kansen 

... CTW -algoritme I 
Figuur 2-1 Schematische weergave van compressie met behuJp van het CTW-aJgoritme 

2.2 De werking van het CTW-algoritme 

Het CTW -algoritme schat de kansen op een nieuw symbool gegeven de vorige symbolen. Om naast de 

werking van het algoritme ook het idee erachter toe te lichten wordt er eerst gekeken naar een 

schattings-methode voor eenvoudige bekende bronnen in paragrafen 2.2.1 en 2.2.2, waarna in 

paragraaf2.2.3 het CTW-algoritme wordt gelntroduceerd. 

2.2.1 Schatting van een geheugenloze bron 

Stel nu dat bekend is dat een te coderen datarij gegenereerd wordt door een geheugenloze stationaire 

binaire bron. Dit wil zeggen dat de kans op een nul, pO, of een een, pl, van de bron constant is 

(stationair) en niet afhangt van de in het verleden gegeneerde symbolen (geheugenloos). (Aangezien 

de som van de kansen van alle symbol en 1 moet zijn geldt dat pO :; 1 - pl.) 

Stel nu dat pO en dus ook p 1 onbekend zijn. Uit de literatuur zijn schatters bekend die nu de kans pO 

en/of p 1 schatten als functie van het aantal enen en nullen die in het verleden zijn gezien. Het CTW

algoritme gebruikt de Krichevsky-Trofimov-schatter (KT-schatter) die beschreven is in [6]. Deze 

schatter stelt dat de kans Pla,b) een rij met a-null en en b-enen gegeven wordt door: 
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Pe(a,b) = f(a+~)·f(b+~) 
7l"·f(a+b+1) 

Hierin is ro de zgn. Gamma-functie die gedefinieerd is als: 

00 

f(x) = ftX-le-tdt 
o 

Een belangrijke eigenschap van de Gamma-functie is dat: 

X· f(x) = f(x+ 1) 

Als x nu een integer is dan geldt dus dat: 

f(x+ 1) = xl 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

Met behulp van de eigenschappen beschreven in vergelijking 2.3 en 2.4 kan vergelijking 2.1 

omgeschreven worden tot: 

P (a b)= ~ · ... ·(a- ~). ~ · ... (b- ~) 
e ' (a+b)/ 

(2.5) 

We weten nu dus de kans op een rijtje met a-nullen en b-enen gegeven wordt door vergelijking 2.5. 

De blokkans kan ook iteratiefbepaald worden volgens: 

Pe ( a( t + 1), b( t + 1)) = 

PJa(t),b(t)). a(t) + ~ alsx
t 

=0 
a( t ) + b( t ) + 1 

b(t) + ~ 
PJ art ),b(t))· 2 als x, = 1 

a( t ) + b( t ) + 1 

(2.6) 

Hierin is x(t} de bronrij ter lengte t en geeft art} het aantal nullen en b(t} het aantal enen in x(t). 

Uit vergelijking 2.1 kan ook eenvoudig de conditionele kans op nul of een een berekend worden: 

Dus: 

P(O I (a,b» = ~(a + l,b) 
Pe(a,b) 

Pe (a + I, b) f (a + 1 + ~) . f (b + ~) 7l"' f(a + b + 1) 

f(a+ ~)·f(b+~) 
= 

Pe(a,b) 7l"·f(a+l+b+l) 

Pe(a+l,b) = (a+~).f(a+~).f(b+~). 7l"·f(a+b+l) = a+~ 

Pe(a,b) (a+b+l)·7l"·f(a+b+l) f(a+~)·f(b+~) a+b+l 

P(O I (a,b» = a + ~ 
a+b+l 

(2.6) 

(2.7) 

De bronparameter pO, kan dus geschat worden door na elke gegenereerd symbool de nieuwe 

conditionele kans op het volgende symbool uit te rekenen met behulp van vergelijking 2.7 . Deze 

conditionele kansen kunnen met een arithmetische encoder omgezet worden in een codestroom. De 

redundantie r van de KT-schatter bedraagt [6][7]: 
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r ::;; Yz log 2 ( N ) + C (2.8) 

Hierin is: 

r de redundantie, verschil tussen de ideale codewoord lengte op basis van de entropie en de 

gerealiseerde codewoord lengte 

N de lengte van de te coderen rij 

C een constante 

De redundantie van de arithmetische encodering bedraagt theoretisch slechts 2 bits ongeacht de 

rijlengte. Volgens [8] is een redundantie van de vorm als vergelijking 2.8 de best haalbare. Schatting 

van een kans met behulp van de beschreven schatter is dus optimaal. 
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2.2.2 Schatting van een bekende boombron 

In deze paragraaf wordt er gekeken hoe de schatter uit de paragraaf 2.2.1 gebruikt kan worden om de 

kansen op een nul of een een te bepalen voor een zogenaamde boombron. In Figuur 2.2 is een 

eenvoudige boombron, B, weergeven. 

Figuur 2-2 Een eenvoudige boombron, B 

De werking van B is als voIgt. De kans op een te genereren symbool hangt nu afvan het verleden, de 

context. Als de vorige twee symbolen {a, O} waren dan wordt de kans op het huidige symbool bepaald 

door de kans Poo(J). Poo(J) is dus kans op een een gegeven dat de vorige twee symbolen beide een nul 

waren. Stel nu dat een rijtje, R, gecomprimeerd moet worden en dat van dit rijtje bekend is dat het 

gegenereerd is door B, maar de kansen Poo(l) , Poll), Pll) zijn onbekend. Het ligt voor de hand om 

de drie kansen ieder te schatten met behulp van een schatter zoals in paragraaf 2.2.1. Dit zal worden 

verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. 

Stel R = {O, 1,0,0, 1, I}, waarbij de context van het eerste symbool {O, O} is. 

Aangezien er drie kansen geschat moeten worden, moeten er drie paren a en b bijgehouden worden. 

Om duidelijk aan te geven bij welke kans ieder paar hoort worden ze op de plaats van de kansen in de 

structuur van B geplaatst, ook weI contextboom genoemd. Bij het begin van de compressie zijn aIle ds 

en b's natuurlijk gelijk aan nul, zie Figuur 2.3. 

° 

° 
a= 0, b=O 

a= 0, b=O I a = 0, b = 0 I 
Figuur 2-3 De contextboom van B met tellers 

De compressie van het rijtje R gaat nu als voIgt. De context van eerste symbool is {a, O} dit brengt ons 

in het meest linkse blad. In vullen van vergelijking 2.7 levert een blokkans op van een 1, conditionele 

kansen van Y2. De conditionele kans wordt samen met het eerste symbool van R, een nul, naar de 
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arithmetische encoder gestuurd. Hierna moet in het blad behorende bij de context {O, O} de a nog met 

1 verhoogd worden. Be1angrijk hierbij is dat de kans op het huidige symbool aIleen bepaald wordt 

door de voorafgaande symbolen. Dus eerst de kans in het blad uitrekenen en pas daarna de teller 

verhogen. In de decoder kan namelijk uitsluitend eerst de kans bepaald worden, het symbool is daar 

pas na arithmetische decodering beschikbaar. 

Samenvattend werkt de compressie dus als voIgt: 

• Zoek het blad behorende bij de context van het huidige symbool 

• Bereken de blokkansen kansen 

• Verhoog de tellers in het blad 

In Figuur 2.4 is de contextboom weergeven na de verwerken van het Iaatste symbool van R. 

a=1,b=2 a= 1, b=O 

Figuur 2-4 De context boom na R 

Bij de compressie wordt hier gebruik gemaakt van drie schatters die elk een redundantie volgens 

vergelijking 2.8 hebben de totale redundantie komt dus uit op: 

r ~~log2(N) + C (2.9) 

Algemeen kan er dus gesteld worden dat de compressie van bekende boombronnen met k bladeren 

volgens de hierboven beschreven methode resulteert in een redundantie: 

(2.10) 

Zowel in vergelijking 2.9 als vergelijking 2.10 is C een con stante maar de evan vergelijking 2.9 is 

natuurlijk niet gelijk aan de evan vergelijking 2.10. Ook de redundanties van vergeJijking 2.9 en 2.10 

betekenen een optimale compressie [8]. 

2.2.3 Bet CTW-algoritme 

In paragraaf2.2.2 is uitgelegd hoe de data van een boombron gecomprimeerd kan worden als aIleen de 

structuur van de bron bekend is. Hoe moet nu door boombronnen gegenereerde data gecomprimeerd 

worden als alIeen de maximale diepte van de boom, de maximale contextlengte, bekend is? De 

structuur van de boombron en de kansen in de bladeren zijn dus onbekend. Stel nu dat van een 

boombron aIleen bekend is dat zijn maximale diepte Dis. Er is dus aIleen bekend dat de kans op het 

huidige symbool afhangt van: Of de vorige D symbolen Of de vorige D-lsymbolen ... Ofhelemaal niet 
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van het verleden afbangt. Om toch in elk geval de juiste schatting te doen moet dus de blokkans 

geschat worden voor aIle contexten tot diepte D. Hiervoor kan ook weer een contextboom gebruikt 

worden zoals in Figuur 2.5 getekend voor D = 2. 

Figuur 2·5 Volledige context boom van diepte 2 met tellers in elke knoop 

In elke knoop van de contextboom is een tellerpaar opgenomen om de blokkans van elk sub-rij~e 

behorende bij de context van de knoop te bepalen. Blijft de vraag over hoe de verschillende 

blokkansen gecombineerd moeten worden zodat de juiste schatting gedaan wordt. Het antwoord 

hierop is we gen. Dit werkt als voIgt: 

In de bladeren van de contextboom kan weinig anders gedaan dan het bepalen van de blokkans van het 

sub-rijtje behorende bij de context van het blad. De gewogen kans van een blad van de contextboom is 

per definitie gelijk aan de blokkans van de knoop. 

(2.11 ) 

Voor een inwendige knoop behorende bij de context s geldt dat gewogen kans gelijk is aan: 

ps :; Pes ( a, b) + P:s 
• P:s 

IV 2 

Hierin is: 

de schatting van de blokkans horende bij de tellingen, a en b, in de knoop s. 

de gewogen kans van het I-kind van s. 

pOs 
IV de gewogen kans van het O-kind van s. 

(2.12) 

Het product p;3 . P:s is net als Pes (a, b) een blokkans op een rij~e ter lengte a + b, met a-nullen en 

b-enen. Het verschil in grootte tussen de blokkansen geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de knoop s 

in het echte bronmodel voorkomt of dat het echte bronmodel dieper ligt dan s. 

Dus als 

Pes (a, b) » p;s . P:s dan is het waarschijnlijk dan s in het bronmodel voorkomt en als 

Pes (a,b) « p;s . P:s ligt het bronmodel waarschijnlijk dieper dan is s in de contextboom 
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Wegen volgens vergelijking 2.12 houdt dus in dat in elke inwendige knoop in de contextboom de ene 

helft van de kansmassa besteed wordt aan de eigen schatting en de andere helft aan het product van de 

gewogen kansen van de kinderen. Er wordt dus ook in elke inwendige knoop de helft van de 

kansmassa aan de verkeerde kans toegekend, worst case, dit betekent dus extra redundantie. Stel nu 

dat het model van de te comprimeren bron gelijk is aan eerder genoemde de boombron B. De 

bladeren, S, van deze boom zijn dus S = {OO,O 1,1 }. Stel verder dan we voor het CTW -algoritme een 

contextboomdiepte van 3 kiezen, in wordt case in D groter dan de brondiepte. De bladeren van de 

boombron B bevinden zich dus op de inwendige knopen van de contextboom. In alle IS] bladeren en in 

aBe IS]-l inwendige knopen van B gaat dus de heIft van de kansmassa verloren. Dit betekent voor de 

gewogen kans in wortel van de contexboom, P; , dat: 

P; =(~)Isl . (~)ISI-l . I1 PJ as ,bs)= 2l-2ISI . I1 PJ as,bs ) (2.13) 
seS seS 

Naast de redundantie als gevolg van de schattingen van de blokkansen, Pe, zal er nu ook extra 

redundantie optreden door het wegen. De grootte van deze extra redundantie is: 

< -I (Hlsl) - 21SI-rwegen - og2 2 - 1 (2.14) 

Naast deze weeg redundantie die nodig is omdat het model onbekend is en daarom ook weI model 

redundantie genoemd wordt, is er natuurlijk ook nog de redundantie van de schatters van de 

blokkansen in de bladeren van het bronmodel, ook weI parameter redundantie genoemd. Dit brengt de 

totale redundantie op 

rIot :52ISI-l+ L~log2(as +bs)+C bits (2.15) 
seSla $ +bs >0 

Nu het principe en de performance van het CTW -algoritme bekend zullen de uit te voeren werkzaam 

heden verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld. Dit voorbeeld is overgenomen uit [2]. 

De te comprimeren rij, R = {O,l,O,O,I,I,O}, de contextboomdiepte is 3 en de context van het eerste 

symbool is {I, 1 ,O}. Aangezien er vanaf de bladeren van de contextboom richting de wortel gerekend 

moet worden moet er voor elk symbool eerst het blad in de contextboom behorende bij de context van 

het symbool gezocht worden. De context van het eerste symbool van R is {I, I, O} in Figuur 2.6 is het 

gevonden in de contextboom weergeven. 
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o 
Figuur 2-6 Het contextpad van bet eerste symbool van R 

context = {O, 1, 1} 

In het gevonden blad wordt vervolgende de blokkans uitgerekend, aangezien de tellers in het blad nog 

beide nul zijn is deze blokkans 1. In de ouder van het blad wordt opnieuw eerste een blokkans 

uitgerekend, ook hier zijn de tellers beide nog nul dus een blokkans van 1. De gewogen kans van de 

ouder van het blad is nu (1 + 1)/2 = 1. Op deze manier kunnen de gewogen kansen op het contextpad 

uitgerekend worden tot en met de wortel. De gewogen blokkans in de wortel is voor het eerste 

symbool 1. Nadat het rekenwerk op het contextpad gedaan is moeten de teller op het pad nog 

verhoogd worden. Aangezien het eerste symbool van R {I} is moeten alle b's op het contextpad met 

een verhoogd worden. In Figuur 2.7 is de contextboom met in de knopen de tellers en de gewogen 

kansen getekend na de verwerking van het laatste symbool van R. 
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a = 1, b == 0 

Pw = 1/2 

a 4, b = 3 

Pw= 712048 
a = 2, b = 0 a = 1, b = 0 

P w = 5116 ~ _________ P w = 112 

~a=l,b=O 

a = 2, b = 2 

Pw 91128 

Pw = 112 

a 0, b 2 

Pw= 3/8 

Het uitvoeren van het CTW -algoritme kan nu in een aantal stappen verdeeld worden. 

Figuur 2-7 De contextboom met tellers en gewogen kansen na R 

1. Doorloop het contextpad van het huidige symbool 

2. Bereken van het blad naar de wortel de nieuwe schattingen en weeg deze met elkaar 

3. Verhoog de juiste symbooltellers in de knopen op het contextpad 

Afhankelijk van de diepte van de boom moet er dus nogal wat gerekend worden. Eerst moet het blad 

gezocht worden behorend bij de huidige context. Vervolgens moeten er, zeker voor een diepe boom, 

een groot aantal berekeningen gedaan worden. Na de arithmetische encodering kunnen tenslotte de 

tellers op de contextpaden verhoogd worden. De hoeveelheid rekenwerk is zodanig dat op een normale 

PC het CTW -algoritme een tot twee orden van grootte langzamer is dan het veel gebruikte Lempel-Ziv 

algoritme. Door dit enorme snelheidsverschil weegt de betere compressie van het CTW-algoritme 

voor praktische toepassingen vaak niet op tegen de extra tijd die nodig is voor de compressie. 
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3 Versnellen van het CTW-algoritme 

3.1 Inleiding 

De in dit afstudeerproject gebruikte manier om het CTW-algoritme te versnellen is afgeleid van een 

versnellingsmethode voor het algoritme Context van J. Rissanen [9][10][11]. In het algoritme Context 

wordt net als in het CTW -algoritme adaptief een model van de te coderen bron gemaakt. Het algoritme 

Context zoekt echter naar een, zo goed mogelijk, boommodel voor een bron terwijl het CTW

algoritme middelt over aIle mogelijk boombronnen van een bepaalde diepte. De overeenkomst tussen 

beide algoritmen is dat beide in knopen van de contextboom gebruik kamen van schatters van het type 

als besproken in paragraaf 2.2.1. Het zijn ook deze schatters die het mogelijk maken beide algoritmen 

sneller te maken. Het idee achter de versnellingmethode is als voIgt. 

Voor de conditionele kans op een nul gegeven het aantal voorafgaande a-null en en b-enen is gegeven 

door vergelijking 2.7 en is: 

P(OI( a,b)) = a + ~ 
a +b+l 

Stet nu dat er op t to 10.000 nullen en 1000 enen gezien zijn dan is de kans op een nul: 

P(O I (10.000,l.000)) = to. 000 + =0,909053722 
10.000 + l.000 + 1 

(3.1) 

(3.2) 

Stel vervolgens dat het door de bron op t = to gegenereerde symbool een nul is. Dan is de kans dat het 

symbool op t = to + look nul is gegeven door: (er zijn nu dus 10.001 nullen en 1.000 enen gezien) 

prO I (10.001,l.000)) = to.OOl +~ = 0,909061988 
10.001 + 1.000 + 1 

(3.3) 

Het is duidelijk als er geschat wordt aan de hand van een groot aantal symbol en, een extra symbool het 

resultaat nauwelijks beYnvloedt. Het is dus niet altijd even zinvol na elk symbool een nieuwe schatting 

uit te rekenen. Het idee is nu om gedurende een bepaalde tijd een schatter onveranderd te laten en om 

hem daama in een keer weer goed te zetten, Figuur 3.1 verduidelijkt dit. 

Nieuwe schatting Nieuwe schatting 

* * 
Schatting blijft onveranderd gedurende dit interval 

Figuur 3-1 Schematische weergave van het onveranderd laten van een schatter 
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Gedurende het interval worden de tellers a, b weI verhoogd, maar de schatting vindt steeds plaats op 

basis van de waarde van de tellers aan het begin van het interval. Aan het einde van het interval kan 

dan weer op basis van de bijgehouden tellingen een nieuwe schatting gedaan worden. 

Dit idee roept mete en een aantal vragen op. Hoe kan hiermee snelheidswinst gehaald worden? Wat 

betekent dit voor het CTW-algoritme waarin heel veel schatters gebruikt worden? Gaat het ten koste 

van de compressie? Het antwoord op deze vragen wordt in paragraaf3.3 gegeven. Voordat er echter 

antwoord gegeven kan worden op deze vragen, wordt eerst in paragraaf 3.2 de KT -schatter nader 

geanalyseerd. Met het resultaat hiervan kunnen de vragen beantwoord worden. 

3.2 De KT -schatter nader onderzocht 

In deze paragraaf zal er een andere uitdrukking afgeleid worden voor de redundantie van de KT

schatter dan vergelijking 2.8. Het doel hiervan is een uitdrukking voor de gemiddelde redundantie afte 

leiden waarmee makkelijker met intervallen gerekend kan worden. De analyse van paragraaf 3 .2.1 

leidt een uitdrukking af voor de gemiddelde redundantie van de KT -schatter na een rij ter lengte n. 

Deze analyse is gebaseerd op appendix A van [11]. 

3.2.1 Analyse 

De gemiddelde redundantie per bit van een KT -schatter na een interval ter lengte n is: 

r= ~(nJpm(l- p;n-m. 1 [p'log(L]+(l- P).IOg( 1- P ]] (3.4) 
~ m log(2) m+Yz 1- m+Yz 
m-O 11+1 n+l 

De functie log is hier de natuurlijke logaritme. 

De term tussen de rechte haken in vergelijking 3.4 wordt ook weI een divergentie genoemd. Definieer 

de functie f als: 

f( q ) = p o/Og( : J + (1- p) o/Og( ~ ~: J 
Dit is de divergentie uit vergelijking 3.4 waarbij ::7 is vervangen door q. Met behulp van de 

stelling: 

Zij f E9l([a, bJ) en laat gJ+J) bestaan op (a, b). Dan is er een c€ (a, b) zo dat 

1 (k)() (b )1+1 
g(b) = L g a (b-a/ + -a g(J+I) (c) 

k=O k! (1+1)/ 

Gebruik van deze stelling, met 1 =2 op vergelijking 3.5 resulteert in: 

f( ) _l/(P I-p J.( - )2 
q - /2 ~ + (1 c / q P 

Met: c E (p,q) 
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Vervolgens wordt voor q weer :~ ingevuld in de term ( q - p / . 

( q _ P / = m + ~ _ p)2 
n+l 

n2 [(m _ p)2 + _1 (1. _ P)2 + ~(m _ p)(1. _ p)] (3.8) 
(n + Ii n n2 2 n n 2 

Een Taylorbenadering voor de term [~ + 1- p 2 ) uit vergelijking 3.7 rond c = p levert op: 
c (I-c) 

(p I- P ) 1 -+ = +v(c,p) 
c 2 (I-ci p(I- p) 

(3.9) 

Van de funetie v(c,p) kan met behulp van een Chernoff Bound [2] aangetoond worden dat deze 

nauwelijks invloed heeft op r voor grote n. Als nu vergelijking 3.9 zonder vee, p) en vergelijking 3.8 

invullen in vergelijking 3.4 resulteert dat in: 

n (-1 + 2p/ 1 
r= + <-

2(n+l)2 8p(I-p)(n+l/ -2n 
(3.10) 

Vergelijking 3.10 wit dus zeggen dat de gemiddelde redundantie van een KT -sehatter na een stuk data 

ter lengte n gezien te hebben 1I2n bits per bit is. Dit wi! dus zeggen dat als een sehatter een interval 

ter lengte n gezien heeft en daarna onveranderd blijft aIle volgende symbolen met een gemiddelde 

redundantie van 1/2n bits per bit gecomprimeerd wordt. 

3.3 Het CTW-algoritme met uitgestelde update 

Het idee van paragraaf3.1 is om sehatters gedurende een interval onveranderd te laten. Wat betekent 

dit nu voor het CTW -algoritme als besloten wordt om aIle sehatters in de knopen gedurende een 

interval onveranderd te laten? De werking van dit aangepaste CTW-algoritme, CTW-algoritme met 

uitgestelde update, is weergeven in Figuur 3.2. De versehillende onderdelen zullen nu stap voor stap 

besproken worden. 

De eerste stap blijft het zoeken van het contextpad. 

De volgende vraag is ofhet gevonden blad eerder voorgekomen is in het interval. Deze vraag is 

interessant vanwege het volgende: Stel nu dat gedurende een interval het zelfde contextpadlblad vaker 

voorkomt, alle schatters zijn gelijk gebleven , het uitrekenen van de gewogen wortelkans zal dus 

steeds tot het zelfde resultaat leiden. Het is dus zinvol om per blad te onthouden of het al is 

voorgekomen in het interval en zo ja in welke gewogen wortelkans dit resulteerde. 

Mocht het blad nog niet eerder zijn voorgekomen in het interval moet dus op de gebruikelijke manier, 

zie paragraaf2.3, de gewogen wortelkans berekend worden. 

Nu de wortelkans bekend is k:an de arithmetische encodering uitgevoerd worden. 

De volgende stap is het verhogen van de tellers in de knopen, voor het gemak wordt hier een extra 

tellerpaar gelntroduceerd, ap en bp in elke knoop. Deze tellers tellen de nullen een enen die gedurende 
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het interval voorkomen in een knoop. De andere tellers a en b blijven dus onveranderd een geven het 

aantal nullen en enen aan in een knoop aan het begin van het interval. 

Mocht het einde van het interval nog niet bereikt zijn dan wordt er weer begonnen met zoeken van het 

volgende contextpad. Indien het einde van het interval bereikt is moeten aIle schatters in de knopen die 

in het interval zijn voorgekomen goed gezet worden. Dus met bestaande schatting van de blokkansen 

in de knopen en de ap en bp -tellers kan een nieuwe blokkans bepaald worden. Hierna wordt de a 

respectievelijk de b tellers van elke knoop verhoogd met ap respectievelijk bp. De ap en bp -tellers 

worden tenslotte weer op nul gezet worden waama het nieuwe interval kan beginnen. 

Zoek het blad 
c.oI 
~ 

Is dit blad eerder bezocht in 

dit interval? 

Ja Nee 
, 

Verwerk het contextpad 

.. Arithmetische encodering 
~ 

Verhoog de ap of bp in 

knopen op het contextpad 

Einde interval? 

Nee 

Ja 

" 
Update de knopen die in het 

interval bezocht ziin 

Figuur 3-2 Het CTW-algoritme met uitgestelde update 
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Nu het CTW -algoritme met uitgestelde update gerntroduceerd is, kan er begonnen worden met 

beantwoorden van de vragen van paragraaf3.1. Allereerst de snelheidswinst. Deze kan optreden 

doordat er gedurende een interval een bepaald contextpad vaker voorkomt terwijl maar een keer het 

hele pad door gewogen moet worden. Hier staat tegenover dat er aan het einde van het interval overal 

in de boom de schatters goed gezet moeten worden, dit betekend weer snelheidsverlies. Of er dus 

snelheidswinst gehaald kan worden hangt af van het aantal verschillende contexten in een interval en 

de tijd die nodig is om een de uitgestelde update uit te voeren. In Hoofdstuk 5 zijn simulaties 

uitgevoerd om te bepalen wanneer er hoeveel snelheidswinst gehaald kan worden. 

De vraag of de compressie slechter wordt door met een uitgestelde update te werken, hangt natuurlijk 

sterk af van keuze van de intervallen. De intervallen zeer lang te keizen wordt er heel lang met 

deze1fde schatting gerekend, dit levert natuurlijk extra redundantie op. Door de intervallen echter heel 

kort te kiezen neemt de kans op snelheidswinst weer af. Korte intervallen bevatte tenslotte weinig 

contexten dus ook weinig kans op een of meer dezelfde context. 

Rissanen stelt voor zijn algoritme Context in [11] de volgende intervallenlengtes voor: 

d 2 i-I-IIog2 il t' 1 2 
i ' me l = , , ... (3.11) 

In Tabe13.1 is de intervallengte berekend als functie van het intervalnummer, i, tevens is ook de 

redundantie, berekend met behulp van vergelijking 3.10, per interval gegeven. Er nu worden 

aangetoond dat door de intervallen te kiezen vol gens vergelijking 3.11 de compressie van het CTW

algoritme met uitgestelde update voor zeer lange rijen niet zal afwijken van de redundantie van het 

standaard CTW -algoritme. 
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Tabel3-1 Intervallengte en redundantie per interval 

Intervalnurnrner 
Intervallengte Redundantie per interval 

in syrnbolen in bits 

1 1 1,000000 
2 1 0,500000 
3 1 0,250000 
4 2 0,333333 
5 2 0,200000 
6 4 0,285714 
7 8 0,363636 
8 16 0,421053 
9 16 0,228571 
10 32 0,313725 
11 64 0,385542 
12 128 0,435374 
13 256 0,465455 
14 512 0,482109 
15 1.024 0,490892 
16 2.048 0,495404 
17 2.048 0,248846 
18 4.096 0,332306 
19 8.192 0,399259 
20 16.384 0,443987 
21 32.768 0,470332 
22 65.536 0,484712 
23 131.072 0,492237 
24 262.144 0,496088 
25 524.288 0,498036 

Totaal 1.050.643 10,516613 
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Uit Tabel 3.1 blijkt dat de intervallengte net niet exponentieel groeit. De totale redundantie na 25 

intervallen komt uit op 10,5 bits dit slechts een beetje groter dan ~ log 2 (rijlengte) , want die is 

slechts 10,47 bits. In Figuur 3.1 is de redundantie van een uitgestelde update en ~ log 2 (rijlengte) 

voor verschillende rijlengtes getekend. 

CI) -:c 
.5 
CI) 

:;:::; 
c 
ct\ 

"C 
C 
::::I 

"C 
CI) 

0::: 

i--1/2Iog(rijlengte) ..•.. intervallen i 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

/ 
i ~ .. 

.? ~ 

L V ..... . 

~ V .-
I 

.. 
.... ! 

0,00 i 

1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07 

rijlengte 

Figuur 3-3 Redundantie voor verschillende rijlengten voor intervallen en 1/2Iog(rijlengte) 

Uit Figuur 3.3 blijkt dat de redundantie voor de uitgestelde update inderdaad groter is maar dat het 

verschil steeds kleiner wordt. Kijken we nu nogmaals naar de redundantie van het oorspronkelijke 

CTW-algoritme, herhaald in vergelijking 3.12. 

riot ::;2ISI- 1+ 22~log2(as +bs)+C bits (3.12) 
seSla, +bs >0 

Voor zeer lange rijen zal de redundantie uiteindelijk bepaald worden door de parameter redundantie 

(redundantie van de schatters). Ais we nu als eis stellen aan het CTW-algoritme met uitgestelde update 

dat de redundantie voor zeer lange rijen niet harder dan logaritmisch mag toenemen, dan blijft de 

compressie performance van het CTW -algoritme met uitgestelde update gelijk aan die van het 

originele CTW -algoritme. Belangrijk hiervoor is dat: 

R 
rschatter uitgestelde update - rschatter origineel 1 .. 

v = naar nu gaat voor grote nJen 
rschatter origineel 

In Figuur 3.4 is de functie Rv getekend met de getallen van Tabel 3-1. 
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1,OE-03 -t--'---'--oW.i.r---'-----i--"---'--'T-----'--'-'--,-------,--""""'-t 

1 ,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07 

Rijlengte 

Figuur 3-4 Rv als functie van de rijlengte 

Uit Figuur 3.4 blijkt dat inderdaad de functie Rv kleiner wordt voor toenemende rijlengten. Dus door 

de intervallen te kiezen volgens 3.11 zal het compressie gedrag van het CTW-algoritme met 

uitgestelde update niet veel zal afwijken van het gedrag van het standaard CTW-algoritme. 
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4 Implementaties 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een tweetal implernentaties van het binaire CTW -algoritme besproken die 

gebruik maken van de uitgestelde update. In paragraaf 4.2 komt een implementatie die aanbod die het 

CTW-algoritme, CTW-l, die gebruik maakt van floating point arithmetiek met double precision. 

Paragraaf 4.3 behandelt een implementatie, CTW-2, van het CTW-algoritme gebaseerd op CTW-2 uit 

[12]. Hierbij wordt er aIleen maar gebruik gemaakt van integer arithmetiek. 

4.2 De CTW-1 implementatie 

De context wordt gelmplementeerd door een binaire boom met in de knopen en bladeren met een 

datastructuur volgens Figuur 4.1. 

PPw 

ap bp 

Figuur 4-1 De in CTW-l gebruikte datastructuur 

Zoals te zien is in Figuur 4.1 worden in elke knoop van de boom drie kansen bewaard. De betekenis 

van deze kansen is als voIgt: 

• P w: Dit is de gewogen kans in de knoop 

• P e: Dit is de blokkans horende bij a en b van de knoop 

• PP w: Dit is het product van de P w's van de kinderen van de knoop 

Verder representeren er de symbool tellers a en b het aantal nullen en enen in de knoop tot aan het 

huidige interval. De tellers ap en bp tellen het aantal null en en enen in de knoop gedurende een 

interval. Tenslotte bevat de knoop ook nog twee pointers naar andere knopen, de kinderen van de 

knoop. 

Het onthouden van de PPw lijkt overbodig, via de pointers van de knoop zijn de Pw's van de kinderen 

makkelijk te bereiken. Het onthouden PPw maakt het rekenwerk echter eenvoudiger. Dit is als voIgt in 

te zien. 

Stel dat op het contextpad van het symbool van tijdstip t, de knoop horend bij de context Is Jigt. In de 

knoop wordt een nieuwe P ~s ( t ) berekent. Verder wordt er een gamma bepaald volgens: 
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P~S (t) 

r= P~S(t-1) 
Deze gamma wordt niet in de knoop opgeslagen maar is slechts een tijdelijke variabele. 

(4.1) 

Een stap verder op het contextpad richting de wortelligt de knoop horende bij de context s. Voor de 

gewogen kans in de knoop s geldt nu dat: 

P:(t) = ~s(t -1)+~' PP:(t -1) en 

PP:(t) = r' PP:(t -1) 

(4.2) 

Deze berekening met behulp van ymaakt gebruik van het feit dat er per symbool slechts een van de 

kinderen van een knoop verandert. Dus in plaats van steeds met behulp van de pointers waarden op te 

halen waarvan er toch een niet verandert is, is het eenvoudiger met een y het contextpad te doorlopen. 

Een ander probleem waarmee rekening gehouden moet worden is dat de blokkans heel snel heel klein 

wordt. Zo klein zelfs dat voor lange rijlengte (groter dan een paar duizend symbolen) de kans niet 

meer in een double (64-bit) past. Om dit probleem op te lossen wordt in plaats van met de gewone 

kansen in de knoop gerekend met de logaritme van de kansen. Het rekenen met logaritme heeft ook als 

voordeel dat alle vermenigvuldigingen en delingen reduceren tot optellen en aftrekken. Een probleem 

bij het invoeren van logaritmen van kansen vormt de som in vergelijking 2.8, herhaalt in vergelijking 

4.3. Dit probleem kan als voIgt worden omgelost. 

P s pos pis 
ps = e + W • W 

w 2 (4.3) 

log( P:) = log( ~s + PP:) -log(2) 

log( P:) =IOg[p: . [1 + ;!J J -log(2) 

[ 
pps J log( P: ) = log( Pes ) + log 1 + Pesw -log(2) 

log( P: ) log( P,' ) + IOg( 1 + exp[IOg( p~: J J J -log(2) 

log( P:) = log( PeS) + log(1 + exp(log( PP:) -log( Pes )) -log(2) (4.4) 

In vergelijking 4.4 staan alleen maar logaritmen van de kansen, waarmee het probleem van de som van 

vergelijking 4.3 is opgelost. 
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Nu de datastructuur bekend is en de arithmetiek voldoende beschreven kan, de structuur van de CTW-

1 encoder gegeven worden. Figuur 4.2, Figuur 4.2 komt bij overeem met Figuur 3.2. 

Initialisatie 

Zoek het blad en voeg l...I .... 
zonodi~ knopen toe 

Is dit blad eerder bezocht in 

dit interval? 

Ja Nee 

, 
Verwerk het contextpad 

.. Arithmetische encodering 

Verhoog de ap of bp in 

knopen op het contextpad 

Einde interval? 

Nee 

Ja , 
Update de knopen die in het 

interval bezocht ziin 

Figuur 4-2 De structuur van de CTW-l encoder 
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De update bestaat uit de volgende stapp en per knoop: 

1. a = a + ap; b = b + bp 

2. ap = 0; bp = 0 

3. Bereken de nieuwe blokkans 

4. Voer de weging uit 

Door gebruik te maken van een zeer goede en toch eenvoudige benadering van de 10g(Gamma-functie) 

[13], wordt aan de hand van de nieuwe a en b en nieuwe blokkans zeer snel uitgerekend. Deze 

benadering volgens [14] wordt gegeven door: 

r(z + l)=(z + r + ~)Z+Yz 'e-(z+r+Yz) . .J21l'[Co + ~+~+ ... +~+ e], Z >0 (4.5) 
z+l z+2 z+N 

Hierin zijn yen Co tot Cn constante. Met de constante vol gens [14] is fout in de benadering, e, kleiner 

dan 2·lO'\0. De benadering is gebaseerd op de Stirling benadering van de Gamma-functie met een 

aantal correcties. Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van vergelijking van 3.11 de blokkans 

in een keer uit te rekenen. In Bijlage B 1 is een tabel opgenomen die het verschil in resultaten voor een 

aantal blokkansen geeft berekend volgens vergelijking 2.6, vergelijking 4.5 en vergelijking 3.16. Uit 

deze tabel bIijkt dat het berekenen van de blokkans met vergelijking 4.5 een zeer goede benadering 

geeft van de echte blokkans (vergeIijking 2.6). De Stirling benadering is vooral voor kleine a of berg 

onnauwkeurig. Aan de hand van de tabel is gekozen voor een benadering van de blokkans met 

vergelijking 4.5. De tabel toont overigens ook aan dat de fout in de Gamma-benadering inderdaad in 

de buurt van de 2,10,10 komt. (niet exact want een blokkans bestaat uit drie benaderingen van de 

Gamma-functie) 

Het updaten van alle knopen van bladeren richting wortel kan efficient geprogrammeerd worden door 

gebruik te maken van recursie. De recursie ziet er in pseudo-code als voIgt uit: 

kans = update_boom(knoop* kn) 

{ 

If kn een blad is 

else 

{ 

voer update uit voor het blad 

return Pw 

} 

{ 

Pwrechterkind = update_boom (kn->rechts) 

Pwlinkerkind = update_boom (kn->links) 

} 
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} 

kn->PP w = P wrechterkind + P wlinkerkind 

voer de weging uit voor kn 

return kn->Pw 

Het spreekt voor zich dat knopen die niet bezocht zijn in het interval of die helemaal niet bestaan niet 

ge-update worden. Deze voorwaarden zijn weggelaten om de pseuso-code overzichtelijk te houden. 

De recursie wordt natuurlijk gestart met een pointer naar de wortel, en er wordt uitgegaan wordt van 

de Iogaritme van de kansen om mee te rekenen. In de update wordt niet met een r gewerkt omdat er nu 

niet per pad gewerkt wordt. In de stap "Verwerk contextpad" van Figuur 4.2 wordt weI gebruik 

gemaakt van de y. 

4.3 De CTW-2 implementatie 

In deze paragraafworden een aantal implementatie verbeteringen behandeld. De verbeteringen zijn 

nodig om de snelheid van de CTW- 1 implementatie te verhogen en de benodigde hoeveelheid 

geheugen te reduceren. Allereerst zal in paragraaf 4.3.1 een manier gelntroduceerd worden om 

geheugen te besparen. Vervolgens worden met behulp van paragraaf 4.3.2 floating point getallen 

vervangen door integers. In paragraaf 4.3.3 komt een van de praktijk afge1eide verbetering aan de 

orde. 

4.3.1 Geheugen besparen door anders te rekenen 

Een groot nadee1 van de CTW -1 implementatie is dat er erg veel geheugen nodig is voor het opslaan 

van de contextboom. Zo is per knoop aan geheugen nodig: 

3 . 64 192 bit voor de kansen 

2 . 32 = 64 bit voor de pointers 

4 . 32 = 128 bit voor de tellers 

Totaal384 bit (48 byte) per knoop 

Hierdoor is voor een redelijke boomdiepte al snel enkele tientallen mega-bytes aan geheugen nodig. 

Door aanpassing van de manier waarop in de knopen gerekend wordt kan er al veel geheugen bespaard 

worden en weI volgens: 

P: (xn ) = Pes (as ,bs) + P:
s
: Xn ). P~s ( xn) 

(4.6) 

Hierin is P~ ( X n ) de gewogen kans op fractie van de datarij, X', dat bij de knoop s hoort en as en bs 

de tellingen in de knoop S op tijdstip t. Stel nu dat de context van het symbool dat op tijdstip t door s 

ook door knoop Os ging en het symbool zelf ook een nul was. Wordt er verder aangenomen dat de 

volgende keer dat s op een context ligt Os er ook op ligt dan kan de berekening van de gewogen kans 

gedaan worden volgens: 
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2 
(4.7) 

Delen van 4.7 door 4.6 levert op: 

PeS(as,bs )' ;~ 1 +p:s(O,Xn ).p~s(xn) 
P:(OIXn)= as + s + (4.8) 

Pes (as ,bs ) + P:s (xn). P~s (xn ) 

In vergelijking 4.8 lean p:s (O,X n ) vervangen worden door P:s (0 I Xn ). p:s (xn ) (kettingregel) 

Dit levert op: 

peS(as,b
s
)' +~ +p:s(OIXn).p:s(xn).p~s(Xn) 

P:(OIX")= as +bs +l 
Pes (as ,bs) + P:s (X" ). p~s (xn ) 

(4.9) 

Teller en noemer van vergelijking 4.9 worden nu gedeeld door P:s (X n 
)- p~s (Xn ): 

(4.10) 

PeS (as ,bs) fJs 
Noem nu --:::..--=---=----P:s (xn). p~s (xn ) -

Dan wordt vergelijking 4.10: 

(4.11) 

Daamaast geldt dat: 

(4.13) 

Geheel analoog geldt dat: 

(4.14) 

en: 

(4.15) 
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Om de beide gewogen kansen in de knoop suit te kunnen rekenen zijn dus de beide gewogen kansen 

van de knoop een stapje dieper in de boom nodig. In plaats van gebruik te maken van een r zoals in 

vergelijking 4.1 en 4.2 wordt nu door de knoop Os aan knoop seen 1] doorgegeven volgens: 

OS P:S(OIX II
) 

1] = P:s (11 XII ) 

Door gebruik te maken van het feit dat P:s (0 I Xn ) = 1- P:s (11 Xn ) 

Kunnen de afzonderlijke kansen weer verkregen worden volgens: 

OS 

P:S(OIXII )=--=-1]_ 
1 + 1]03 

en 

De nieuwe 1] in knoop s wordt tenslotte berekend volgens: 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

Met vergelijking 4.11 tot met 4.19 is dus aangetoond dat aIleen de waarde van j3, y, a en b nodig zijn 

om de weging uit te voeren. De 1] is net de zoals eerder besproken r slechts een locale variabele, dus in 

een knoop hoeft aneen maar j3, a en b opgeslagen te worden. In een floating point implementatie 

betekent dit dat er maar 64 (fJ) + 2· 32 (pointers) + 2· 32 (tellers) = 192 bit (24 byte) nodig zijn. Dus 

door alleen maar op een andere manier de rekenen is de helft minder geheugen nodig. 

Vergelijking 4.12 suggereert dat er nu met aneen conditionele kansen gewerkt wordt. Dit is niet het 

geval er worden nog steeds schattingen van blokkansen gedaan. 

Naast dat werken met j3voordelig is ten aanzien van geheugengebruik, heeft de j3 ook nog een 

praktische betekenis. De j3 geeft de verhouding tussen de schatting in een knoop zelf en het product 

van de gewogen kansen van de kinderen weer. Een grote j3 betekent dat de schatting in de knoop zelf 

zwaar weegt. Een kleine j3betekent dat het product van de kinderen zwaar mee weegt. De j3 geeft dus 

eigenlijk aan hoe waarschijnlijk het is dat in het echte bronmodel een knoop zelf, of ergens in de 

subboom onder de knoop bevindt. 

Door de pointer-structuur van de boom te vervangen door zogenaamde Hash-tabellen kan er nog meer 

geheugen uitgespaard worden. Hash-tabellen blijven in dit verslag gemakshalve buiten beschouwing, 

in [12] kan meer informatie gevonden worden over het gebruik van Hash-tabellen en het CTW

algoritme. 

4.3.2 Integers in plaats van floating points 

Het werken met floating point getallen, zoals in de CTW -1 implementatie gebeurt, heeft een aantal 

nadelen. Hoe deze getallen afgerond worden is vaak onbekend of ongedefinieerd. Dit kan tot fouten 
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lei den als het decoderen van bijvoorbeeld een tekst op een andere processor gedaan wordt als waarop 

de tekst is gecodeerd. Een oplossing voor dit probleem is de floating point arithmetiek te vervangen 

door integer arithmetiek. Operaties op integers zijn altijd duidelijk en de afronding is in elk geval 

gedefinieerd. Een ander misschien nog weI belangrijker voordee1 is dat integeroperaties op de meeste 

processoren sneller uitgevoerd worden dan floating point operaties. 

De floating point getallen kunnen door integers vervangen worden door gebruik te maken van fixed 

point registers. Met deze registers wordt gerekend alsof het integers zijn. De inhoud van deze registers 

wordt echter geinterpreteerd als getallen waarvan de decimale komma op een vaste plaats staat. 

Het eerste probleem dat zich bij het gebruik van fixed point registers voordoet is het reken met 

logaritmen. Dit probleem bestaat uit twee deelproblemen. Het uitrekenen van een logaritme zoals in 

vergelijking 4.4, dit is een zogenaamde lacobiaanse logaritme, en het bepalen van blokkansen vol gens 

vergelijking 2.6. Beide problemen kunnen opgelost worden door gebruik te maken van tabellen. In 

deze tabellen worden dan de uitkomsten van divers en logaritmen opgeslagen in fixed point 

representatie. Deze tabellen moeten echter zeer groot zijn. Zoals bijvoorbee1d de tabel met blokkansen, 

deze zou de logaritme van aIle mogelijk voorkomende tellertoestanden moeten bevatten. Een 

oplossing voor dit laatste probleem is het schalen van de a en b tellers in de knopen. Hiermee wordt 

bedoeld dat als een van beide tellers over een bepaalde grens gaan, beide tellers gehalveerd worden. In 

[12] wordt afgeleid dat een goede grens voor de tellerwaarde 255 is. De logaritme van de blokkans kan 

omgeschreven worden volgens: 

log 2 (Pe(O I( a,h))=log2( a + ~ ) = log 2 ( a +~) -log2( a + h + 1) 
a +h+l 

=tog 2 (2( a; ~)) -log2(a +h + I} = logJ2a + 1)-1-1og2(a +h+ 1) 

(4.20) 

De waarde van het argument van de logaritme functie nodig om de blokkans uit te rekenen loopt dus 

van 1 tot 511. Voor nauwkeurigheid die nodig is in de tabel wordt in [12] afgeleid dat 8 bits volstaan 

bij een tellergrens van 255. 

De Iacobiaanse logaritme is, zie vergelijking 4.4, is nodig voor het uitrekenen van de logaritme van 

een som. Door gebruik te maken van de logaritme met grondtal 2 kan de logaritme van de som van 

twee getallen geschreven worden volgens, met PI ~ P2 : 

log2(Pl + P2)=log2(PI)+log2(l+2{Ogp2-IOg PI) 

Verder is ook duidelijk dat: 

(4.21) 

(4.22) 

Er moet dus een grens gekozen waarvoor vergelijking 4.21 nog uitgerekend wordt, en waar 

vergelijking 4.22 gebruikt. Volgens [12] is als Ilog 2 ( PI) -log 2 (P2 )1 > 9 , het niet zinvol om nog 

26 



meer waarden op te nemen in een tabel, deze waarden zouden bij en fractionele nauwkeurigheid van 8 

bits toch allemaal nul zijn. De tabel voor de Iacobiaanse logaritme is dus: 

log 2 (1 + 2-i/J28) voor i = 0, ... ,9 ·128 (4.23) 

Dit zijn zo'n 1152 tabelwaarden. 

Uit de beperking van tellers grenzen volgen de vereiste nauwkeurigheid in fJ en 1'/, deze worden ook 

afgeleid in [12]. Voor het fractionele deel van fJ en 1'/ zijn 8 bits genoeg, voor het integer deel van fJ 

zijn 6 bits nodig voor het integer deel van 1'/ volstaan 5 bits. 

Nu de tellers in de knopen niet groter kunnen worden dan 255, is de vraag hoe de symbooltellers in de 

intervallen ap en bp gebruikt moeten worden. Om precies dezelfde kansen te krijgen als bij een 

traditioneel CTW algoritme zou er na elke verhoging van ap en bp in een knoop gekeken moeten 

worden of al dan niet geschaald moet worden. Dit is echter in strijdt met de doelstelling om zo veel 

mogelijk rekenwerk in de uitgestelde update stap te doen. Een mogelijk oplossing voor dit probleem 

is: 

• Verhoog in de intervallen gewoon ap en bp met een 

• Tel tijdens de update, in elke in het interval bezochte knoop, de ap bij a en bp bij bop, en schaal 

het resultaat. 

Aangezien ap en bp nu in principe onbegrensd zijn vraagt deze oplossing weI meer geheugen. Een 

ander nadeel van deze methode is dat het zeer moeilijk te analyseren is wat nu de invloed op de 

compressie is in vergelijking met het CTW -algoritme zonder uitgestelde update. 

Een ander probleem is dat tijdens de update er aIleen een B en tellerstanden en geen T1 beschikbaar 

zijn. Aangezien voor het rekenen met een B de T1 onmisbaar is moet er tijdens de update weer op de 

originele manier, zie CTW-l implementatie, gerekend worden. Het voordeel is nu weI dat de tellers 

begrensd zijn dus de blokkans hoeft niet meer via een benadering van een gamma-functie berekend te 

worden. In plaats hiervan wordt er tabel gemaakt die de blokkansen v~~r aIle mogelijke combinaties 

van tellers standen bevat. Dit zijn zo'n 32-duizend getallen. De fractionele nauwkeurigheid van deze 

getallen moet ook weer 8 bits zijn, terwijl er v~~r het integer gedeelte 10 bits nodig zijn. Met behulp 

van deze blokkansen kan er uit een B weer gewogen rijkans berekend worden, vergelijking 4.10, 4.11. 

AUe implementatie worden gedaan in Borland C, aangezien er aIleen registers van 8, 16, en 32 bit 

beschikbaar zijn worden de fJ en de 1'/, in 16 bit registers opgeslagen. De totale geheugenbehoefte per 

knoop is nu: 

1 . 16 = 16 bit voor de fJ 

2 . 8 16 bit voor de a en b tellers 

2 . 32 = 64 bit voor de ap en bp tellers 

2 . 32 = 64 bit voor de pointers 

Totaal 160 bit (20 byte per knoop). 
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4.3.3 Unieke pad pruning 

De laatste verbetering CTW -2 ten opzichte van CTW -1 heeft weinig met het algoritme zelf te maken 

maar meer met implementatie efficiency. Zo blijkt dat het aantal vertakkingen in de contextboom 

afnemen voor grotere boomdiepte. Er kunnen slierten ontstaan. Dit zijn opeenvolgende knopen die 

vanaf een bepaalde diepte elk slechts een kind hebben. De knopen op een sliert hebben allemaal 

dezelfde gewogen kansen. Het is dus veel verstandiger de boom niet uit te breiden als dat niet nodig is. 

Het prunen (inkorten, snoeien) van unieke paden houdt in dat elk pad net zolang gemaakt wordt tot het 

uniek is. Dit wi! dus zeggen dat de bladeren niet meer op de gekozen boomdiepte moeten zitten, maar 

dat ze ook dichterbij de wortel van de boom kunnen voorkomen. In Figuur 4.3 zijn een tweetal 

voorbeelden van pruning weergegeven. 

pruning 
~ 

pruning 
iii' 

Figuur 4-3 Een aantal voorbeelden van pruning 

Figuur 4.3 suggereert dat er eert paden tot aan de maximale boomdiepte gemaakt worden die 

vervolgens zo ver mogelijk teruggesnoeid worden. Dit is echter onjuist. Elk pad zal vanaf de wortel zo 

lang gemaakt worden als nodig is om het pad uniek te maken. In de bladeren van de ge-prunde boom 

wordt onthouden wat de volledige context van dat blad was, hiermee kan het originele pad altijd zo ver 

uitgebreid worden als nodig is, mocht er een bijna gelijke context optreden. De boom groeit dus als het 

afuankelijk van de data. 

Het voordeel van prunen is dat er niet meer knopen gemaakt worden dan nodig, dit leidt tot een forse 

geheugen besparing. Een nadeel van het prune is dat er wat boekhoud werk gedaan moet worden 

tijden het groeien van de boom. Dit kost tijd en wat geheugen 
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5 Simulaties 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een aantal simulaties uitgevoerd om te bepalen hoevee1 snelheidswinst er 

tegen welk compressie verlies gehaald kan worden. Er worden enkel simulaties uitgevoerd volgens de 

CTW-2 implementatie, omdat deze implementatie de enig praktisch zinvolle is. Om de prestaties van 

het standaard CTW-algoritme en de CTW-algoritme met uitgestelde update goed te kunnen 

beoordelen wordt er uitsluitend met bekende synthetische boombronnen gewerkt. In paragraaf 5.2 

worden de gebruikte bronnen besproken. In paragraaf 5.3 komen worden de simulatieresultaten 

gepresenteerd. 

5.2 De bron nen 

Er zijn een drietal boombronnen, elk met een verschillende diepte, gemaakt om de te comprimeren 

data te generen. De structuur en de kansen van de eerste bron, bron A, zie in Figuur 5.1 weergeven. 

De weergeven kansen zijn de kansen op een 1. 

112 118 1112 3/4 1/3 5/7 2/3 113 

Figuur 5-1 Bron A 

De stationaire entropie, H 00 , bedraagt 0,8163 bits. Het CTW -algoritme zal dus een compressie van 

0,8163 bit per bit moeten halen met een boomdiepte van 3 of groter. 

Bron B is een boombron met diepte van diepte 8. Hiervan worden de kansen per blad met een 

uniforme waarschijnlijkheid gekozen uit {1I6, 2/6, ... , 516}. Dit wordt gedaan omdat er anders 256 

kansen gekozen zouden moet worden hetgeen onpraktisch is. De stationaire entropie van de bron is 

hangt dus af van de gekozen kansen per blad. Voor deze bron zal in de simulaties de empirische 

entropie gegeven worden. Dit is de entropie gebaseerd op de verhouding van het aantal nullen en enen 

per toe stand en op het aantal keren dat een toestand voorkomt. 

Bron C is een zelfdebron als bron B alleen heeft Bron C een diepte van 16 bits. 
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5.3 Simulatieresultaten 

In e1ke simulatie moet een rij van een miljoen symbolen, gegenereerd door een van drie bronnen, bij 

verschillende boomdiepte gecomprimeerd worden. Voordat er de eventuele snelheidswinst bepaald 

wordt, zal er onderzocht worden of er een verschil in compressie is tussen het standaard CTW 

algoritme (CTW) en het CTW -algoritme met een uitgestelde update (FCTW). 

In Figuur 5.2 is voor Bron A de behaalde compressiefactor, weergeven voor verschillende 

boomdiepten voor zowel CTW als FCTW. Met de compressiefactor wordt hier de verhouding van de 

oorspronkelijke rijlengte en de lengte van het compressie resultaat bedoeld. 

I-CTW - -.- - FCTW I 

1,00 ..., .. 0,96 
0 -u 

:i 0,92 
I/) 
I/) 

f 0,88 Q. 

E 
0 
(.) 

0,84 
i - . --

0,80 I 

o 4 8 12 16 20 24 28 32 

Boomdiepte 

Figuur 5-2 Compressiefactor tegen de boomdiepte voor bronA 

Vit Figuur 5.2 blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen CTW en FCTW met betrekking tot 

compressie performance voor Bron A. Zowel CTW als FCTW benaderen de theoretische limiet van 

0,816 bits zodra de boomdiepte groter of gelijk aan diepte van Bron A gekozen wordt. 

In Figuur 5.3 zijn de compressiefactoren van CTW en FCTW voor Bron B weergeven voor 

verschillende boomdiepten. 
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De empirische entropie van deze bron bedroeg bij deze simulaties 0,704 bits . 
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Figuur 5-3 Compressiefactor teg~~~J~maiepte voor bron B 
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Ook voor Bron B voldoen zowel CTW als FCTW aan de verwachting. Voor deze bron is er dus ook 

geen verschil in performance tussen CTW en FCTW. Figuur 5.4 toont tenslotte de compressie versus 

de boomdiepte voor Bron C. De empirische entropie van deze bron bedraagt 0.650 bits. Hierbij moet 

weI opgemerkt worden dat 3458 van de 65336 toestanden van Bron C niet bezocht tijdens de generatie 

van de 1 miljoen bits. De werkelijke entropie van deze bron ligt dus aanzienlijk hoger. 
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Figuur 5-4 Compressiefactor tegen de boomdiepte voor bron C 
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Figuur 5.41aat zien dat de compressie van FCTW veel slechter is dan die van CTW. Een mogelijke 

verklaring hiervoor wordt in paragraaf 5.4 gegeven. 

Nu het compressie gedrag van CTW en FCTW met elkaar vergeleken zijn, kan het snelheidsverschil 

tussen CTW en FCTW onderzocht worden. In Figuur 5.5 is het aantal keren dat FCTW sneller is dan 

CTW weergeven voor aBe drie de bronnen en voor verschillende maximale boomdiepten. 
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Figuur 5-5 Aantal keren dat FCTW sneller is dan CTW 

Vit Figuur 5,5 blijkt dat FCTW bij kleinere boomdiepten, tot 16, eenaanzienlijke snelheidswinst 

realiseert. Bij grotere boomdiepten wordt verdwijnt het snelheidsverschil tussen FCTW en CTW bijna. 

Verder blijkt het snelheidsverschil nogal afhankelijk van de data. Zo is bij een boomdiepte van 18 

FCTW ongeveer 4 keer sneller dan CTW voor bron B, terwijl voor bron C FCTW nog geen 2 keer 

sneller is dan CTW. Dit verschil kan verklaard worden door te bedenken dat de snelheidswinst van 

FCTW veroorzaakt doordat een blad in een interval vaker bezocht wordt, zie paragraaf3.3. Als een 

blad in een interval vaker voorkomt wordt dat een blad hit genoemd. In Figuur 5.6 is voor elke bron 

bij verschillende boomdiepten het percentage blad hits weergeven. Dit percentage is het aantal blad 

hits gedeeld door het aantal te coderen symbolen. Het percentage geeft dus hoeveel symbolen er niet 

uitgerekend hoeven te worden doordat er met een uitgestelde update gewerkt wordt. 
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Figuur 5-6 Blad hit percentage als functie van de boomdiepte 
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Figuur 5.6laat zien dat inderdaad het aantal blad hits een maat is voor de snelheidswinst die FCTW 

haalt ten opzichte van CTW. Het aantal blad hits bepaald dus of er en hoeveel snelheidswinst er 

gehaald kan worden met FCTW. 

5.4 Verklaring compressieverschil tussen CTW en FCTW 

In FCTW worden de schatters in de knopen gedurende een interval niet verandert, de weging wordt 

weI voor elk symbool uitgevoerd. In paragraaf 3.2 werd afgeleid dat de extra redundantie als gevolg 

hiervan beperkt is. De simulaties met ondiepe bronnen, Bron A en Bron B, tonen dit ook aan. Bij een 

diepere bron zoals Bron C treedt er echter vee! meer redundantie op dan verwacht. Dit kan verklaard 

worden door te bedenken dat het vast houden van schatters in de knopen niet aIleen een locale 

schattingfout oplevert, maar dat het statistische bronmodel ook niet verandert tijdens een interval. De 

fi's in de knopen worden tenslotte alleen tijdens een update gewijzigd. 

Het vasthouden van het model zal dus extra redundantie bovenop de redundantie van de locale 

schattingsfouten, van paragraaf3.2, opleveren. Vit de simulaties blijkt echter dat dit effect bij ondiepe 

bronnen geen belangrijke rol speelt. Het model van Bron A en Bron B wordt dus door het FCTW in 

eerste relatiefkorte intervallen al snel gevonden, zOdat er in de lange intervallen geen extra 

redundantie meer optreedt. Als het model van de bron echter dieper ligt zoals bij Bron C zal in de 

eerste korte intervallen niet het model van de bron gevonden worden. In de daama nog steeds 

exponentieel groter wordende intervallen wordt er dus nog niet met het juiste bronmodel gecodeerd, 

dit levert dus de extra redundantie op. 

Een manier om deze extra redundantie te voorkomen is dus het beperken van de groei van de 

intervallengten, totdat het juiste bronmodel gevonden is. Aangezien het bronmodel in de praktijk altijd 

onbekend is, is dus ook niet bekend wanneer de intervallengte groter mag worden. 

Om de boven staande theorie te testen worden voor Bron C nogmaals de zelfde simulatie uitgevoerd 

alleen nu met intervallen die groeien volgens Tabel3.1 maar die vanaf65536 allemaa165536 gekozen 

worden. In Figuur 5.7 zijn opnieuw te simulatieresultaten met Bron C weergeven, de curve aangeduid 

met FCTW* is het resultaat van de aangepaste intervallengten. 
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Figuur 5-7 Compressiefactor als functie van de boomdiepte 
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Figuur 5.71aat zien dat de aanpassing van de intervallengten de compressie performance aanzienlijk 

verbetert. Helaas zijn de intervallen nu zo klein dat de snelheidswinst van FCTW* ten opzichte van 

CTW te verwaarlozen is. 

Verdere studie naar de snelheid van de modelvorming op diverse boomdiepte van het CTW-algoritme 

is nodig om en goede intervallengte keuze te realiseren. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In dit verslag in een methode, de uitgestelde update, gelntroduceerd om het CTW-algoritme te 

versnellen. Uit de simulaties blijkt dat voor ondiepe boombronnen, tot een diepte van ongeveer 8, deze 

methode geen extra redundantie oplevert. De snelheidswinst die ermee geOOald wordt hangt af van de 

gekozen boomdiepte en is ongeveer een factor 4, voor boomdiepte tot 10, en neemt daama snel afbij 

toenemende boomdiepte. Verder is aangetoond dat de snelheidswinst voor het grootste deel afhangt 

van het aantal blad hits dat optreedt. Het al dan niet optreden van een blad hit, en dus ook het OOlen 

van de snelheidswinst, hangt van een aantal zaken af. Ten eerste de data zelf, hoeveel verschillende 

contexten komen er in een interval voor. Ten tweede de boomdiepte, als de boomdiepte toeneemt 

neemt het aantal mogelijke contexten exponentieel toe. Voor een diepere bomen neemt het aantal blad 

hits en daarmee ook de snelheidswinst snel af. Ten derde de lengte van de datarij als de datarij langer 

wordt kunnen de intervallengtes ook steeds langer worden een neemt de kans op een blad hit toe. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de methode van een behoorlijke snelheidswinst oplevert bij 

ondiepte boombronnen en kleine boomdiepte. Deze snelheidswinst gaat in deze gevallen niet ten koste 

van de compressie. Voor diepere boombronnen of voor grotere boomdiepten is de methode van de 

uitgestelde update minder bruikbaar. 

6.2 Aanbeveling 

De in de conclusie beschreven situatie waarin de methode van de uitgestelde update bruikbaar is, komt 

helaas in de praktijk niet voor. Om de methode van de uitgestelde update toch praktische waarde te 

geven is er vervolg onderzoek nodig. Dit onderzoek dient richten eerste instantie te richten op het 

probleem van paragraaf 5.4: Hoe moeten de intervallengten gekozen worden om boombronnen met 

een grote diepte goed te kunnen comprimeren. Hiervoor moet er onderzocht worden hoe en hoe snel 

de modelvorming in het CTW -algoritme werkt. Hoeveel symbolen zijn er nodig om de fl in een 

bepaalde knoop op een bepaalde diepte in juiste stand te krijgen. Het is nu al duidelijk dat een 

beperking van de maximale intervallengte hiervoor niet de oplossing is, weI betere compressie maar 

geen snelheidswinst meer. De praktische waarde van de uitstelde update hangt af dus van het resultaat 

van het vervolgonderzoek. 

35 



Referentielijst 

[1] J. Ziv, A. Lempel, 

"A universal algorithm for sequential data compression" 

IEEE transaction on Information Theory, vol 23, pp. 337 - 343, May 1977 

[2] F.MJ. Willems 

"Information Theory 2" 

Collegdictaat Technische Universiteit Eindhoven, herfst 2000 

[3] F. Jelinek 

"Probalistic Information Theory" 

New York: McGraw-Hill, 1968 

[4] J. Rissanen, G.G. Langdon Jr. 

"Universal Modeling and Coding" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 27, pp 12 - 23, January 1981 

[5] F. Rubin 

"Arithmetic Stream Coding Using Fixed Precision Registers" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 25, pp 672 - 675, November 1979 

[6] R.E. Krichevsky, V.K. Trofimov 

"The Perfomance of Universal Coding" 

IEEE Transactions on Information Theory, vo1.27, pp 199 - 207, March 1981 

[7] F.M.J. Willems, Y.M. Shtarkov, TJ. Tjalkens 

"The Context-Tree Weighting Method: Basic Properties" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 41, pp. 653 - 664, May 1995 

[8] J. Rissanen 

"Universal Coding, Information, Prediction and Estimation" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 30, pp 629 - 636, July 1984 

[9] ],], Rissanen 

"A Universal Data Compression System" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 29, pp 656 - 664, September 1983 

[10] M.J. Weinberger, J.J. Rissanen, M. Feder 

"A Universal Finite Memory Source" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 41, pp 643 - 652, May 1995 

[11] JJ. Rissanen 

"Fast Universal Coding with Context Models" 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 45, pp 1065 - 1071, May 1999 

36 



[12] F.MJ. Willems, T.J.Tjalkens 

"Complexity Reduction ofthe Context-Tree Weighting Algorithm: A Study for KPN Research" 

EIDMA Report Series, EIDMA-RS.97.01, ISBN 90-75332-03-3 

[l3] "Numerical Recipies in C" 

http://www.nr.com. Cambridge University Press, Chapter 6, pp. 213 - 216 

[14] c. Lanczos 

"SIAM Journal on Numerical Analysis" 

ser. B, vol I, pp. 86 - 96 

37 



Bijlage 1 

Tabell-l Diversen log(blokkansen), recursief berekend, Gamma benadering en Stirling benadering 

a b Recursief Gamma-benadering Stirling benadering 

10 10 -1.559909590779535904e+Ol -1.559909590780560507e+Ol -1.558660110062063353e+01 

100 10 -3.609134072560530626e+Ol -3.609134072561069928e+Ol -3.608600224395708267e+01 

1.000 10 -5.979046859779673184e+01 -5.979046859779565892e+Ol -5.978618017914290306e+01 

10.000 10 -8.391818914820311192e+Ol -8.391818914819963026e+Ol -8.391401241279312728e+01 

100.000 10 -1.08090373279384365ge+02 -1.080903732794365482e+02 -1.080862077859543433e+02 

1.000.000 10 -1.322670206498791004e+02 -1.322670206505345902e+02 -1.322628562798108760e+02 

10 100 -3.609134072560532047e+Ol -3.609134072561069928e+Ol -3.608600224395708267e+01 

100 100 -1.415056361426996716e+02 -1.415056361426313174e+02 -1.415043861479077805e+02 

1.000 100 -3.388275652546743118e+02 -3.388275652545709136e+02 -3.388270311661989354e+02 

10.000 100 -5.658517260015950114e+02 -5.658517260014907606e+02 -5.658512969198499150e+02 

100.000 100 -7.968086829885864972e+02 -7.968086829884537110e+02 -7.968082650754812448e+02 

1.000.000 100 -1.028173050449323227e+03 -1.028173050449969196e+03 -1.028172633659721214e+03 

10 1.000 -5.979046859779678868e+01 -5.979046859779565892e+Ol -5.978618017914290306e+Ol 

100 1.000 -3.388275652546738570e+02 -3.388275652545700041 e+02 -3.388270311661989354e+02 

1.000 1.000 -1.390320728702300130e+03 -1.390320728702127781e+03 -1.390320603702306471e+03 

10.000 1.000 -3.355875740879244404e+03 -3.355875740879067052e+03 -3.355875687470147568e+03 

100.000 1.000 -5.616140874317007728e+03 -5.61614087431677307ge+03 -5.616140831408873964e+03 

1.000.000 1.000 -7.915389200572405570e+03 -7.915389200572144546e+03 -7.915389158779839818e+03 

10 10.000 -8.391818914820323982e+01 -8.391818914818507835e+Ol -8.391401241279312728e+Ol 

100 10.000 -5.658517260015943293e+02 -5.658517260014762087e+02 -5.658512969198499150e+02 

1.000 10.000 -3.355875740879236673e+03 -3.355875740879052500e+03 -3.355875687470147568e+03 

10.000 10.000 -1.386812115882783473e+04 -1.38681211588276291ge+04 -1.386812114632781595e+04 

100.000 10.000 -3.351600062293259543e+04 -3.351600062293187512e+04 -3.351600061759147502e+04 

1.000.000 10.000 -5.610867454766929586e+04 -5.61086745476681971ge+04 -5.610867454337752133e+04 

10 100.000 -1.080903732793840675e+02 -1.080903732794365482e+02 -1.080862077859543433e+02 

100 100.000 -7.968086829885754696e+02 -7.968086829884537110e+02 -7.968082650754812448e+02 

1.000 100.000 -5.616140874317045018e+03 -5.61614087431677307ge+03 -5.616140831408873964e+03 

10.000 100.000 -3.351600062293221708e+04 -3.351600062293187512e+04 -3.351600061759147502e+04 

100.000 100.000 -1.38635764940915250ge+05 -1.38635764940914406ge+05 -1.386357649396648630e+05 

1.000.000 100.000 -3.35106888286441098ge+05 -3.351068882864164770e+05 -3.351068882858827710e+05 

10 1.000.000 -1.322670206498783898e+02 -1.322670206505345902e+02 -1.322628562798108760e+02 

100 1.000.000 -1.028173050449315497 e+03 -1.028173050449969196e+03 -1.028172633659721214e+03 

1.000 1.000.000 -7.915389200572128175e+03 -7.915389200574007191e+03 -7.915389158779839818e+03 

10.000 1.000.000 -5.61086745476689247ge+04 -5.61086745476681971ge+04 -5.610867454337752133e+04 

100.000 1.000.000 -3.351068882864126936e+05 -3.351068882864183397e+05 -3.351068882858827710e+05 

1.000.000 1.000.000 -1.386301841240271693e+06 -1.386301841240234906e+06 -1.386301841240111738e+06 
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