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Samenvatting 

Samenvatting 

In de laatste decennia werd er veel gedaan aan de ontwikkeling van de algoritmes die de data 
efficiënt kunnen comprimeren. De zogenaamde eerste generatie van zulke algoritmes zijn de 
Lempel-Ziv algoritmes. De gunstige complexiteit (verwerkingssnelheid en geheugenopslag) 
en een redelijke compressie leiden ertoe dat deze methode veel toegepast wordt. 

Het is gebleken dat de nieuwe generatie algoritmes een betere compressie geven. Bij deze 
generatie hoort ook het context-tree-weighting (CTW-) algoritme. Het enige nadeel van deze 
methode is de grotere complexiteit. Omdat de prijs van halfgeleidergeheugens echter steeds 
daalt en processoren steeds sneller worden, zullen het CTW -algoritme en ook de andere 
context algoritmes in de toekomst waarschijnlijk de overhand krijgen en Lempel-Ziv 
algoritmes gaan verdwijnen. 

Het in principe binaire CTW -algoritme kan gemakkelijk gegeneraliseerd worden naar 
alfabetgrootte groter dan 2 (voor ASCII files is de alfabetgrootte 128), maar dit levert niet de 
gewenste compressieresultaten op. Het bleek beter te zijn de 128 symbolen te beschouwen als 
rijtjes van 7 symbolen die dan met een eigen CTW-algoritme worden behandeld. 

Tot nu toe zijn er de bevredigende compressieresultaten voor de lange bestanden bereikt. 
Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de compressie van de kortere 
tekstbestanden met het gebruik van het CTW -methode. Hierbij worden de symbolen 
gepresenteerd in hun gebruikelijke code, dus niet binair. Met behulp van de metingen en van 
de observaties hiervan zou er getracht worden om met het aangepaste algoritme een betere 
compressie van de korte files te bereiken. 

Om een betere compressie te kunnen bereiken, is ook een goede implementatie van het 
meetinstrument in het CTW -algoritme nodig. Hiervoor wordt aan de strategie van de 
implementatie van de belangrijke parameter(s) veel aandacht gegeven. Deze strategie bereikt 
al één doel: overzichtelijk en makkelijk meten van de parameters. 
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1 Inleiding 

In de ICT- branche wordt steeds grotere capaciteit van transmissiekanalen en steeds meer 
opslagruimte vereist om tevens grotere hoeveelheden informatie (data) te kunnen verzenden 
en op te slaan. Er wordt dus onderzocht hoe aan deze eisen te voldoen. De vergrotingen van 
de bandbreedte en opslagruimte leveren de belangrijke resultaten op. Deze fysische 
oplossingen brengen, niettemin, ook de hoge kosten met zich mee. Daarom wordt gezocht 
naar de methoden die minder beslag leggen op de beschikbare middelen. Deze methoden 
streven naar zo efficiënt mogelijk beschrijven van de data, m.a.w. naar efficiënte 
datacompressie. Data wordt gecomprimeerd door weglaten van de overbodige (redundantie) 
en irrelevante informatie. 

Om data te comprimeren, kan gebruik gemaakt worden van de statistiek van de bron die data 
genereert. Bij de tekstcompressie is dit bijna altijd het probleem. Daarom zijn er universele 
compressie-algoritmes bedacht, die zonder de statistiek van de bron te kennen, een goede 
compressie bewerkstelligen. Goede voorbeelden hiervan zijn het Dynamic-Huffman- en 
Lempel-Ziv- algoritme. Een ander voorbeeld is het context-tree weighting (CTW-) algoritme. 
De beste resultaten van dit algoritme zijn bereikt door P.A.J.Volf en F.M.J.Willems in [4]. 

In het algemeen, als er maar één soort data wordt gecomprimeerd, in dit geval tekstuele data, 
leidt het aanpassen van het algoritme aan de data tot een betere prestatie. Zo wordt CTW
algoritme in het laatste decennia aangepast voor tekstcompressie. Er zijn ook belangrijke 
resultaten bereikt door Willems en Tjalkens (zie lit.[2]). Een ander voorbeeld van het 
algoritme dat speciaal voor tekstcompressie is ontwikkeld is het PPM-algoritme (Prediction 
by Partial string Matching), ontwikkeld door J.Cleary en I. Witten (zie lit.[l]). In het nieuwste 
onderzoek van Sadakane, Okazaki en Imai (zie lit.[7]) werden deze twee algoritmen 
gecombineerd. 
Datacompressie-algoritmes voor bronnen met een tree-model, maakten voor elk nieuw 
symbool een schatting van de relevante context-lengte. Deze lengte werd dus zodanig 
gekozen dat de context naar een blad van het werkelijke tree-model zou leiden. Voor een 
genoeg lange bronrij-lengte, na verloop van tijd, moest men in staat zijn om de relevante 
context-lengte correct te schatten. Zodanig wordt asymptotisch optimaal redudantiegedrag 
bereikt, ongeacht het werkelijke model. 

In tegenstelling tot vroegere methodes, is het CTW -algoritme gebaseerd op een ander 
principe. Hier wordt niet telkens de relevante context-lengte geschat, maar wordt over alle 
mogelijke contexten gemiddeld. Dat gebeurt recursief in een context-boom, door gebruik te 
maken van een paar simpele wiskundige operaties zoals optelen, delen en vermenigvuldigen. 
Dit algoritme presteert niet alleen goed voor asymptotisch lange brondata, maar geeft ook 
voor eindige bronrijen de gewenste compressie. Het blijkt echter dat er voor korte 
tekstbestanden vaak een betere compressie behaald wordt door Lempel-Ziv-achtige 
algoritmen. De redenen hiervan zijn nog niet bekend. 
In dit verslag is de implementatie van een meetinstrument voor korte files weergegeven. Er 
wordt gezocht naar de mogelijkheden om de korte bestanden beter te kunnen comprimeren. In 
het tweede hoofdstuk van dit verslag wordt de gebruikte theorie toegelicht. De werkelijke 
implementatie van het CTW-algoritme en van de aritmetische (de)coder staat in hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 staan de meetresultaten en verbeteringen van het algoritme voor 
desbetreffende files. Conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 5 te lezen. 

Amel Fako 
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Theoretisch achter:grnnd van het CTW-algoritme 

2 Theoretisch achtergrond van het CTW-algoritme 

Bij de compressie van een tekst, net als bij de andere soorten datacompressie, is het doel het 
zo efficiënt mogelijk beschrijven van de data die door een bron gegenereerd wordt. In dit 
project is de bron een tekstfile. De bron genereert de data aan de hand van een, als het ware 
van het verleden afhankelijke, kansverdeling. Bij tekstcompressie is het alfabet A niet-binair, 
dus bevat het meer dan twee symbolen. Om de basisbegrippen eenvoudiger te stellen in dit 
verslag beginnen we toch even met een binaire bron. 

Encoder gecompnmeer .___ ___ _. data 

c(x;r) 
Decoder 

Fig. 2.1 Het proces van datacompressie 

2. 1 Korte inleiding: binaire bron en binaire code 

In de bovenstaande figuur is schematisch weergegeven hoe het hele datacompressie werkt. 
Stel dat de databron een binaire rij van lengte T genereert. De rij x{ = x1x2 ••• xr is 

gegenereerd met de (actuele, reële) waarschijnlijkheid: Pa (xi ). De codebron wijst aan elk 

bronrijtje x{ een binaire codewoord c(xi) toe. Het codewoord bestaat uit L(xi) 
codesymbolen. Het is de bedoeling dat deze codewoordlengte zo kort mogelijk is, net zo lang 
om de oorspronkelijke data in decoder te kunnen reconstrueren. Hiervoor moet de code 
prefixvrij zijn. Dat betekent dat geen enkele codewoord het begin is van een ander 
codewoord. Als deze voorwaarde voldaan is, is elk codewoord uniek decodeerbaar. Voor een 
binaire, prefixvrije code geldt dat, bij sommatie over alle mogelijke bronrijtjes x{, de lengtes 

van de codewoorden voldoen aan de volgende formule: L 2 -L(xi) ~ 1 (2.1) 
T 

XI 

Bovenstaande formule heet de ongelijkheid van Kraft (zie Cover en Thomas [8], pag. 82). 

2.2 Een mast voor compressie: redundantie 

Om de mate van compressie te bepalen, kan de codewoordlengte worden vergeleken met de 
ideale codewoordlengte L; (xi )= -log~ (xi ). Het verschil tussen deze twee lengtes geeft de 

redundantie: 

(2.2) 

Bovenstaande specifieke redundantie uit (2.2) geldt voor een codewoord c(x;r), gerelateerd 

aan een bronrij x{. Voor een bron, die de bronrijen genereert, geldt dat de verwachte 
redundantie gelijk is aan: 

(2.3) 

Amel Fako 
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Theoretisch achtergrond van het CIW-algorjtme 

m.a.w. het verschil tussen de gemiddelde codewoordlengte en ideale codewoordlengte, ook 
wel informatiedichtheid of entropie van de bron genoemd. De ideale redundantie is minimaal 
gelijk aan nul, wat het geval is als de codewoordlengte ideaal is. Het is onze bedoeling om 
codes te ontwerpen die de ideale codewoordlengte zo dicht mogelijk benaderen. 

2.3 Aritmetische codering 

Deze methode krijgt de voorkeur boven de andere methoden die berusten op het gebruik van 
de codetabellen (Tunstall, Huffman in lit.[9] en [10]), die echter heel groot kunnen worden. 
Dit is een methode die een reeks van bronsymbolen uit alfabet A naar een reeks van binaire 
codewoorden omzet. Dit gebeurt iteratief, bronsymbool voor bronsymbooL Hier is de input 
een bronrijtje en een kansverdeling voor de mogelijke bronrijen. Aan de hand van deze input 
berekent de aritmetische encoder een codewoord dat als output naar de transmissiekanaal 
verstuurd wordt. Dit gebeurt iteratief ook in de decoder, waarin het bronrij gereconstrueerd 
wordt. Het algehele systeem is weergegeven in onderstaande figuur. 

EN CO DER 

DECODER 

Brondata 

Xt+l 

Aritmetische 
encoder 

Aritmetische 
decoder 

Gedecodeerde 
data 

Kanaal van datatransport 

Fig. 2.2 Systeem als geheel met de aritmetische eneader en decoder 

Amel Fako 
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Iheoretjsçh achtergrond van het CTW-algnrjtme 

2.3.1 Aritmetisch eneoderen 

In bovenste deel van figuur 2.2 staat schematisch getekend de encoder. De datastroom, 
x1 , x 2 , ••• , Xr, afkomstig uit de bron met alfabetgrootte A, wordt in de aritmetische encoder en 
in het CTW -algoritme bewerkt. Dit gebeurt op de volgende manier: 
De kansenverdeling Pc (x1, x2 , ••• , Xr ) over x1, x2 , ••• , Xr wordt door het CTW -algoritme 

berekend en naar de aritmetische encoder doorgestuurd. Op grond van deze kansen wordt de 
codestroom L(x1, x2 , ••• , Xr) geproduceerd. Dit gebeurt met behulp van Elias-algoritme. 
Hierbij wordt uitgegaan van rijtjes symbolen met een lengte T, lexicografisch geordend en 
afkomstig uit een alfabet met grootte A. Het beschouwde bronrij is dus een willekeurig rijtje 
xi = Xp x2 , •.. , Xr . Met het Elias-algoritme wordt aan elk van zulke rijtjes een broninterval 
toegekend, dat disjunct is met alle andere bronintervallen: 

I (x i ) = [Qa (x i ) Qa (x i )+ Pa (xi ))e [0,1) 
(2.4) 

waarbij geldt: Qa (xi )! ~ -r r Pa (xr ) L.Jx, <x1 

De ondergrens van het broninterval I(xi) van het beschouwde bronrij is dus gelijk aan de 

cumulatieve kans Q(xi) . Nu wordt aan het codewoord eveneens een code-interval toegekend. 
Beschouw een codewoord c met lengteL als een binaire fractie .c, waarbij .hinai..=0.5decimaal. 

Dan is het bijhorende code-interval: J(c) = [.c,.c +TL). Als dit code-interval een ander code
interval bevat, dan is het codewoord c het prefix van een ander codewoord, waarbij dat andere 
code-interval hoort (zie lit. [13] ). 
Het hoofdidee nu is om voor zo'n codewoord te kiezen, dat het bijhorende code-interval 
geheel binnen het broninterval ligt, m.a.w. dat l(c(xi ))ç;; I(xi ). Hieraan wordt voldaan met: 

(2.5) 

.C = ~ Qa (x i)· 2 L(xi) 12-L(xi) 

waarbij L(xi) het aantal bits is waarmee codewoord c kan worden beschreven. Door deze 
codewoordlengte volgens (2.5) te kiezen, is de aritmetische code prefixvrij. 
Uit de tweede vergelijking blijkt dat l(c(xi ))c I(xi ): 

.C ~ Qa (xi ). 2L(xi) · 2-L(xi) = Qa (xi) 
.C + 2-L(xi) :5 (oa (xi )· 2L~i) + 1)· 2-L(xi) + 2-L(xi) = Qa (xi )+ 21-L(xi) = 

= Qa (xi )+ 2-llog21/P.(xi)l :5 Qa (xi )+ 21og2P.(xi) = Qa (xi )+pa (xi) 
(2.6) 

Uit (2.6) blijkt ook dat de codewoordlengte maximaal 2 bits kan verschillen van de ideale 
codewoordlengte: 

(2.7) 

Amel Fako 
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Theoretisch achteegrood van het CTW-algorjtme 

De individuele en dus ook de verwachte redundantie zijn kleiner dan 2, dus L < H (x T )+ 2. 

Als we nu, in plaats van de actuele kansverdeling Pa ~T ), de door CTW -algoritme afgeleverde 

kansverdeling ~ (xT )gebruiken, dan worden codewoordlengtes gerealiseerd waarvoor geldt: 

L(xT) < log2 1/ ~ (xT )+ 2 (2.8) 

We kunnen nu zeggen dat de maximale coderingsredundantie 2 bits bedraagt. De ideale 

codewoordlengte voor de gedistribueerde kans Pc (xT) is natuurlijk niet hetzelfde als voor de 

werkelijke kans Pa (xi ). Hier is sprake zijn van redundantie ontstaan door onbekendheid van 

de bron. Hierover meer in paragraaf 2.4. 
Zoals reeds gezegd, wordt het codewoord sequentieel berekend, d.w.z. dat het bron- en code
interval bit voor bit bepaald worden. Dit kan door uit te gaan van de conditionele kansen op 
een bronsymbool: 

~(x:)=~ (x:-1 )·~(x, = x,lx:-1
) 

x -1 

Qc (x:)= Qc (x:-I)+~ (x:-1 
)· !, ~(x, = x,lx:-l) 

(2.9) 

xeA:x<x1 

Afleiding hiervan is in [ 10] te vinden. 
Vervolgens krijgen we het broninterval door (2.9) in te vullen in (2.4). Eindelijk vinden we 
het bijbehorende codewoord door formule (2.5) te gebruiken. 

2.3.2 Aritmetisch decoderen 

Voordat het aritmetisch decoderen mag beginnen, is het nodig dat de decoder bekend is met 

de grootte T van het te decoderen rijtje xi. Hij leest het codewoord c(xi) en bovendien weet 
wat de kansen zijn op de symbolen uit alfabet A. De aritmetische decoder staat in figuur 2.2 in 
onderste deel van het algehele systeem. Aan de symbolen wordt hier een interval toegekend 
met een lengte die gelijk is aan de (conditionele) kans op het bijbehorende symbool. Door te 

kijken in welk interval het codewoord c(xi) ligt, kan de decoder het eerste symbool bepalen. 

Verder worden alle symbolen gedecodeerd met de zogenaamde decodeerfuik. Die wordt in de 
volgende regels uitgelegd. 

Beschouw een willekeurige prefix van het codewoord c(xi ) : 
d(c~ )= f,c; · T; (2.10) 

i=l 

Het rijtje (c~ )= c1c2 ••• ca is een prefix van (ei), dus a :5 T. Voor zo'n prefix geldt: 

(2.11) 

Nu kunnen we, aan de hand van (2.11), de decodeerfuik bepalen: 

(2.12) 

Amel Fako 
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Theoretjsch achteegrood van het CIW-algnritme 

Met het gedecodeerde symbool krijgen we het interval I(x;-1
) dat opgedeeld wordt in A 

subintervallen. Beschouw willekeurig symbool aE A. Aan elk subinterval /[x;-1a] wordt 

één symbool a geassocieerd. Nu leggen we de fuik van (2.12) over het totale interval I(x;-1 
). 

Er kunnen nu de volgende situaties ontstaan: 

1. De fuik ligt deels in het interval /[x;-1a] en deels in het naburige interval. Er kan niets 

worden gedecodeerd en wordt de volgende codebit ingelezen. De nieuwe fuik wordt 
bepaald en er wordt opnieuw bekeken welke van de situaties 1 en 2 van toepassing is. 

2. De fuik ligt geheel in het interval /[x;-1a]. Decodeer het bijbehorende symbool a en 

deel het 'gedecodeerde' interval I(x;) opnieuw op. Ligt de fuik weer geheel binnen 

een deelinterval, dan kan nog een symbool gedecodeerd worden. Dit proces wordt 
herhaald totdat de fuik niet meer binnen een deelinterval ligt. Nu wordt de volgende 
codebit ingelezen, de nieuwe fuik bepaald en bepaald welke van 2 situaties van 
toepassing is. 

Het algoritme wordt beëindigd als alle T symbolen gedecodeerd zijn. 

2.4 Multi-alfabet Context Tree Weighting 

Bij dit algoritme wordt een mix genomen van verschillende bronmodellen. Zoals in figuur 2.2 
is weergegeven, geeft het CTW-algoritme een (geschatte) kansverdeling door aan encoder en 

decoder. Hierbij is de grootte van alfabet A: lAl ~ 2. Hoe de berekening voor de conditionele 

kansen van bronsymbolen tot stand komt, wordt in volgende paragrafen uitgelegd. 

2.4. 1 Geheugenloze bron 

Stel dat onze databron geheugenloos is. Laat nu f de vector zijn die aangeeft hoeveel keer een 

symbool in het rijtje x[ voorkomt, zodat voor alle XE A, t(x)="het aantal van alle x in x[". Nu 

wordt de kansverdeling voor elk symbool geschat met behulp van KT-(Krichevsky-Trofimov) 
schatter (zie lit.[3]): 

t. t(a)+! 
Pe(x, =ajx;-1 ~ ~ . lAl 

~t(l)+-
i=l 2 

(2.13) 

voor a als willekeurig symbool aE A en t(l) ... t(IAI) de tellers van de symbolen van alfabet A. 
De geschatte blokkans is nu weergegeven met de schatter van Dirichlet (zie lit[3]): 

(2.14) 

waarbij P,(!)~l:l als ~t(i)=O. 

Amel Fako 
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Tbeoretjsch achtergrond van het CTW-algorjtme 

Laat Pa (xi) de actuele kans zijn voor het rijtjexi . Uit lit.[5] blijkt dat de redundantie van de 

KT -schatter nu bedraagt: 

(2.15) 

2.4.2 Bekende boommodel met onbekende parameters 

In een complexer geval, wanneer databron niet geheugenloos is, is de parameter waarmee het 
nieuwe symbool wordt gegenereerd, afhankelijk van de recente symbolen. Een model is het 
mechanisme dat parameters doet ontstaan. Het voorbeeld van een binaire bron is in figuur 2.3 
te zien. Hier zal b.v. de bron met kans 0.15 een 1 genereren als het vorige symbool een 1 was. 

Poo=0.85 

Po
1

o=0.85 !" ................................................................... . 
I ......................... . 

i 
P,,o={).85L ......................................... . 

p,~~:·ï;········· ... , 
parameters '··········· ... model 

Fig. 2.3 Voorbeeld van een boombron met het model en parameters 

Nu kijken we naar de situatie waarin het model bekend is en de parameters worden geschat. In 
het CTW-algoritme wordt zo'n model gegeven via een contextboom. Die bevat suffixen die 
hier in de vorm van bladeren voorkomen. Doordat het model bekend is, kan voor elk symbool 
de bijbehorende tak in de boom worden bepaald. Alle symbolen met hetzelfde suffix vormen 
een subrijtje, dat wordt gegenereerd door een geheugenloze bron met een onbekende 
parameter. Deze parameter kan worden geschat met de KT-schatter (vorige paragraaf in 2.13). 
De blokkans op het hele bronrijtje is dan het product van de blokkansen op de subrijtjes. Stel 
dat we voor het bronrijtje 1010111100 al een bekend model hebben (zie figuur 2.3). De 
mogelijke takken zijn: 1, 110, 010 en 00. Nu maken we een tabel om de bij de bronsymbolen 
horende takken te vinden. 

Bronsymbool 1 I o I 0 1 0 1 0 1 1 
Suffix verleden 00 1 010 1 010 1 

In bovenstaande tabel worden de volgende subrijtjes en bijhorende blokkansen gevonden: 
-suffix 1: subrij 001, Pe(001) =112·3/4·116 =1116, 
-suffix 010: subrij 11, Pe(11) =112·3/4 =3/8, 
-suffix 00: subrij 1, Pe(l) = 112, 
- suffix 110: geen subrij, Pe() = 1. 

Nu is de blokkans op het hele bronrijtje 101011, gegeven het verleden .. 100 dus: 
Pe(101011l ... 100} =1116·3/8·1/2 =3/256. 

Amel Fako 
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Theoretisch açhter:grond van het CJW-algorjtme 

De aantallen symbolen die bij een suffix s horen, worden t5(0), t5(1), ... , ts(IAI) genoemd. De 
verzameling van suffixen is S en het aantal elementen in S is ISI (aantal bladeren). 
Door rr P.,(t.(o}t.(l} ... ,t.~AI)) te gebruiken als Pc in formule (2.8), volgt uit [3] de 

seS 

redundantie: 

(2.16) 

waarbij: O~z~l 

z~l (2.17) 

2.4.3 Onbekend model en onbekende parameters: CTW-algoritme 

Indien het model van de boombron van tevoren niet bekend is, moet er een boommodel 
gekozen worden, dat lijkt op het echte model van de bron. Het exacte model is hier niet 
bekend, wat impliceert dat er een mix moet genomen worden van verschillende modellen. Het 
uiteindelijke resultaat moet zijn dat de redundantie minimaal mag verschillen van de 
redundantie in formule (2.16), als het bronmodel wel bekend is. 

De bepaling van de parameters: Het wegen van kansverdelingen 
Stel dat we in de bron twee mogelijke kansverdelingen hebben. Het is niet bekend wanneer 
werkelijk één kansverdeling optreedt en wanneer de andere. In deze situatie zou het handig 
zijn als er één kansverdeling bestaat, die beide kansverdelingen goed benadert. De volgende 
formule berekent een gewogen kansverdeling, waarbij beide kansverdelingen even zwaar 
meetellen: 

(2.18) 

Ten opzichte van het gebruik van de werkelijke kansverdeling, blijkt het (zie ook [ 10]) dat de 
verdeling in formule (2.18) maximaall bit extra codewoordlengte kan kosten. 

Boommodel: De contextboom 
Het is duidelijk dat er gebruik gemaakt wordt van de contextboom omdat het model van de 
bron onbekend is. De context is een suffix met lengte D(boomdiepte) van de bronrij. In een 
contextboom komen alle mogelijke contexten voor. Dat betekent dat de contextboom een 
complete boom is, met diepte D (zie figuur 2.4). Elke inwendige knoop in de contextboom 
komt overeen met een suffix van één of meerdere mogelijke contexten. De wortelknoop 
correspondeert met de lege context en de bladeren corresponderen met alle contexten. Elke 
knoop is dus geassocieerd met de subrij van symbolen die zijn opgetreden na de bij de knoop 
horende context. 
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1 

6 
2---~.Q._A 

4,7 
s---- -

Fig. 2.4 Verdeling van een bronrijtje over een contextboom met D=3 

Voorbeeld: 12345678 
Het bronrijtje ... 000110110100 wordt verdeeld door een contextboom met diepte D=3 zoals in 
bovenstaande figuur is weergegeven. Alfabet van de bron is binair. 

Het CTW-algoritme 

Het CTW-algoritme gebruikt de methoden besproken in voorafgaande paragrafen. We 
beginnen met de praktische veronderstelling dat in een knoop s van de contextboom de tellers 
van alle symbolen van alfabet A opgeslagen zijn. 
Een knoop komt overeen met een subrij dat hoort bij context s. Dan komen zijn kinderen 
overeen met de contexten Os, 1s, ... , (A-l)s. Stel nu dat er voor deze alle kinderen goede 
gewogen kansen zijn, nl. P;", P~"', ... , p~A-I>s. Voor het subrij dat hoort bij knoop s zijn nu 

twee mogelijkheden: 
1. De rij is een geheugenloos rij, gegenereerd dus door de geheugenloze bron (zie 

paragraaf 2.4.1). In dit geval geeft de KT-schatter (formule 2.13 en 2.14) een goede 
kansverdeling. Dit geldt voor een blad in de contextboom, sinds hier alleen de tellers 
bekend zijn. 

2. Het is geen geheugenloos rij. Die wordt opgesplitst in lAl subrijen, die corresponderen 
met contexten Os, 1s, ... , (A-l)s. Nu is het product van de gewogen kansen p;•, p~·, 

... , p~A-I>s een goede schatting. Het is uit (2.18) duidelijk dat hier gewogen dient te 

worden tussen de twee bronnen, sinds in de inwendige knoop s ook de tellers bekend 
zijn. Bron 1 heeft een geheugen, bron 2 is zonder geheugen. Deze situatie hoort bij de 
inwendige knoop 

Bovenstaande kunnen we in een formule zetten: 

(2.19) 

P~~ =P e(t(O),t(1), ... ,t(A-1)), diepte(s)=D 

De kansen die op deze manier uit de wortelknoop van de contextboom gegenereerd worden, 
kunnen naar de aritmetischeencoderen decoder gestuurd worden. 
Uit lit[10] blijkt nu dat er bij alle bladeren en inwendige knopen een verliesfactor van 'h 
voorkomt. Hieruit blijkt ook dat de redundantie uit (2.16) met het aantal bladeren ISI en het 
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aantal inwendige knopen IMI vergroot wordt. Dit betekent dat, gecombineerd met (2.7), de 
algehele redundantie bedraagt: 

p(xi) < 1s1 + IM I+ IS I· r( 
1
:
1
) + 2. (2.20) 

of, als we het gebruik maken van de relatie tussen IS I = IAI0 en IMI: 

p(xi)< lAl" + ~~~ _, +lAl" · r(~J + 2 
A -1 IAJ 

(2.21) 

De IAI0 + ( IAI0 -1)/( IAI-1) extra bits zijn het gevolg van het feit dat het model onbekend is. 
Daardoor wordt deze factor modelredundantie genoemd. 
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3 Mijn implementatie van het multi-alfabet CTW-algoritme 

3. 1 Inleiding 

Na de eerste resultaten van het CTW-algoritme werd het onderzoek uitgebreid in een aantal 
richtingen. Zo werd ook de generalisatie van het CTW -algoritme naar algemenere context
algoritmen uitgevoerd [6]. Terwijl voor tree-modellen de volgorde van de contextsymbolen 
langs het pad van wortel van de model-boom naar een blad vastligt, is er ook een model
klasse denkbaar waarbij deze volgorde kan variëren. Een contextsymbool, met een bepaald 
label, bepaalt in elke knoop van de model-boom hoe we verder gaan richting bladeren. 

Het CTW -algoritme kent zijn probleem: grote geheugencomplexiteit Om deze complexiteit te 
verlagen, zijn er twee mogelijkheden: 

• Het weglaten van de "overbodige" knopen in de context-boom. Het blijkt dat bij de 
binaire bron bepaalde subbomen irrelevant zijn omdat ze overeenkomen met een 
all-zero of all-one subsequence. In het geval van de bron met alfabetgrootte groter 
dan twee spelen bepaalde knopen de beslissende rol bij de bepaling van de kansen. 
Het aantal overbodige knopen is vaak meer dan 2/3 van het totale aantal. 

• Het efficiënter representeren van weeg- en geschatte kansen. De verhouding van 
deze twee kansen volstaat om het CTW-algoritme uit te kunnen voeren. Verder 
zou een lijstimplementatie, i.p.v. een binaire boomimplementatie, in elke ASCII
knoop een geheugenbesparing kunnen opleveren. 

Elke knoop in de context-boom zou oorspronkelijk 256 mogelijke opvolgers bevatten. Als we 
zo'n structuur in software implementeren, dan zouden we de opslagruimte in het geheugen 
voor 256 nieuwe pointers nodig hebben. Dit is onefficiënt, sinds de meeste pointers zullen 
leeg blijven (waarde NULL). Tijdens het project van Willems en Tjalkens in [2] werden, in 
plaats van een boom met alfabetgrootte 256, de binaire decompositie van het huidige symbool 
en symbool-hashing voor contextbomen gebruikt. Elke knoop correspondeert met de waarde 
van één van 256 mogelijke symbolen. Deze implementatie verlaagt aanzienlijk het aantal 
pointers maar de complexiteit van zoeken van de nieuwe knopen wordt hoger in vergelijking 
met de contextboom met 256 symbolen. Daarom ga ik in dit project een contextboom 
invoeren die meer dan 2 symbolen bevat. Ik zal proberen het aantal pointers, hiermee ook de 
opslagruimte in het geheugen, te verlagen. Dit gaat gebeuren door de implementatie van de 
contextboom, beschreven in volgende hoofdstuk. Het alfabetgrootte is nader met lAl gegeven. 
Zodoende krijgt de multialfabet implementatie van CTW-algoritme een universelere vorm. 
Tijdens de metingen is IAI=128, omdat de tekstfiles alleen ASCII-symbolen (American 
Standard Code for Information Interchange) bevatten. 

3.2 Opbouw van de contextboom 

Een manier om een boom te implementeren zou kunnen zijn om in elke knoop een pointer te 
maken die naar zijn elke nakomeling toewijst (3.1). Hierbij wordt de data van de knoop niet 
bij betrokken. Het aantal kinderen van een knoop is echter niet van tevoren bekend en het kan 
bovendien drastisch variëren. Daarom zou het niet geschikt zijn om de directe links naar alle 
mogelijke kinderen in de datastructuur te maken. Dat zou immers leiden tot te veel verspilde 
geheugenruimte. De oplossing is vrij eenvoudig: hou de kinderen van elke knoop in de 
gelinkte lijst van de boomknopen (zie figuur 3.2). Elke knoop bevat dan twee pointers: één 
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naar het meest linkse kind (als desbetreffende knoop geen blad is, in grafiek groen getekend), 
één naar zijn naburige sibling (als desbetreffende knoop niet de meest rechtse sibling is). Deze 
implementatie wordt ''first childlnext sibling" -methode genoemd. 
Een knoop wordt "sibling" genoemd als het de knoop is die in hetzelfde boomdiepte als 
desbetreffende knoop ligt en dezelfde ouder heeft. 

Fig 3.1 Naar elke boomknoop wordt toegewezen door de pointer van zijn ouder 

De knopen waarnaar vanuit de ouder wordt gewezen worden "FirstChild pointers" genoemd 
(knopen B, F, H, I, Ken L). Diegenen waarnaar van links naar rechts gewezen wordt heten 
"Next-Sibling pointers"(knopen C, D, E, G en J). NULL pointers zijn hieronder niet getekend 
omdat er te veel van zijn. In deze boom, knoop B heeft er allebei -de pointer naar een sibling 
(C) en de pointer naar zijn firstchild (F), terwijl sommige knopen (b.v. A, C ... ) slechts één 
van deze pointers, of helemaal geen enkele pointer hebben (b.v. G). 
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Fig 3.2 Sibling methode: elke knoop heeft slecths 2 pointers, pointers naar NULL zijn niet 
getekend 

3.3 CTW-slgorltme 

3.3. 1 Contextboom 

In een contextboom komen alle mogelijke contexten voor. Hieruit volgt dat de contextboom 
een complete boom met diepte D is. Het is echter niet praktisch om bij elke knoop 256 nieuwe 
knopen te implementeren simpelweg omdat de contextboom dan al 256° bladeren en nog 1 + 
256 + 2561 + ... + 256(0-t) = (256°-1)/255 interne knopen zou bevatten. Zoveel knopen kunnen 
de meeste computersystemen niet in het geheugen opslaan, tenzij de diepte van de boom erg 
klein is. 
Nu wordt er ingegaan op de methode waarmee de contextboom dynamisch wordt opgebouwd 
en waarin alleen de voorgekomen contexten in de contextboom opgenomen zijn. 
Theoretisch, zoals in paragraaf 2.4.3 beschreven, gaat het CTW -algoritme ervan uit dat er in 
het geheugen een volledig gevulde contextboom met diepte D aanwezig is. We hebben dus 
geheugen nodig om dit aantal knopen op te slaan. Het grootste aantal knopen wordt echter 
nooit gezien. Het ligt dus voor de hand om een contextboom niet groter te maken dan de 
huidige situatie vereist. Daarom begint de opbouw van de contextboom met één enkele knoop 
oftewel wortel van de boom. Verder wordt gekeken of het desbetreffende subrijtje al in de 
boom zit. Mocht dit niet het geval zijn, wordt er een nieuwe knoop geïmplementeerd. Daarna 
wordt het volgende symbool van de context gelezen en dus wordt de boomdiepte met 1 
vergroot. Dit wordt herhaald tot het moment dat de boomdiepte (contextlengte) bereikt is. 
Vervolgens worden kansen berekend en update van de boom gemaakt. 

3.3.2 Kansberekeningen en update van de boom 

Elke knoop bevat 2 pointers, één 'next' -pointer om te zoeken in dezelfde boom-diepte en één 
'up' -pointer die leidt naar de volgende boom-diepte. In elke knoop worden de variabelen van 
256 tellers t(O), t(l), ... , t(255) bijgehouden. Een knoop correspondeert met een subrij dat 
hoort bij context s. Dan komen zijn kinderen overeen met de contexten van 256 symbolen. 
Stel dat er voor deze 256 kinderen goede gewogen kansen zijn: p:s , p~s, ... , Pwms. 

Voor de subrij dat overeenkomt met context s zijn nu twee mogelijkheden: 
Het is een geheugenloos rij. In dit geval geeft de KT-schatter een goede kansverdeling. 
Het rijtje is niet geheugenloos. Het rijtje moet worden opgesplitst in meerdere subrijtjes 
die overeenkomen met contexten Os, 1s, ... , 255s. Nu geeft het product van de gewogen 
kansen P:s , P~s, ... , P;sss een goede schatting. 

Er dient dus gewogen te worden voor de interne knopen. Als de diepte D van de boom bereikt 
is, is de gewogen kans gewoonweg gelijk aan de geschatte kans Pe(t(O), ... , t(IAI)). Het is 
weergegeven met de formule (2.19) in vorige hoofdstuk. 
Het CTW -algoritme moet dus in elke knoop de beschikking hebben over het afzonderlijke 
aantal van lAl symbolen die gezien zijn, de geschatte kans Pe5 en de gewogen kans Pw5

• 

Aan de hand van het in de knoop opgeslagen afzonderlijke aantal van lAl symbolen en 
formule (2.14) uit vorig hoofdstuk, berekent het CTW-algoritme in desbetreffende knoop de 
geschatte kans P e· Er zouden dus de volgende parameters allemaal opgeslagen worden in elke 
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knoop: een rij van lAl tellers, gewogen Pw5 en geschatte kans Pe5
• Het is dus mogelijk om Pe5 

te bepalen, zonder deze op te slaan in elke knoop, met behulp van formule (2.14). Dit is echter 
geen efficiënte manier om Pe5 te berekenen omdat het voor langere bronrij erg veel tijd zou 
kosten. Door in de knoop de waarde Pe5 op te slaan, is het berekenen van een nieuwe Pe5 heel 
eenvoudig. Volgens de formule (3.1) kan de opgeslagen waarde Pe5 bijgewerkt worden. 

(3.1) 

Hier zijn t(O), t(l), .. t/m t(IAI-1) afzonderlijke tellers van alle symbolen die bij het alfabet lAl 
horen. Het kan hier maximaal de grootte IAI=256 hebben. 
Wanneer het mogelijk zou zijn om alle blokkansen om te zetten in conditionele kansen, dan is 
het niet nodig om Pe op te slaan. De kans Pe5 wordt dan geschat door de zogenaamde 
Krichevsky-Trofimov-schatter (KT-schatter, zie formule 2.13), waarvan de complexiteit 
onafhankelijk is van de tellers t(O), ... , t(IAI-1 ). 

3.3.3 Praktische berekening van de conditionele kansen en boomupdating 

Beschouw nu de conditionele, gewogen kansen P~ (X 1 = alx:-1 
, x~-D) en P~ (x:-'lx~-D) in een 

interne knoop s van een contextboom met diepte D, waarbij a een willekeurige symbool is die 

hoort bij het alfabet van 256 symbolen. De kans P~ (X 1 = alx:-1 
, x~-D) wordt later aangeduid 

als y• (a). Het is duidelijk dat bij elke knoop zo'n rij van A (alfabetgrootte) gamma's hoort. 

V oor een betere overzicht, de afleiding voor het berekenen van P~ (X 1 = alx:-1
, x~-D) oftewel 

r s (a) staat in de volgende bladzijde. 
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Voor dit quotiënt verkrijgen we: 

ps (x'lxo ) 
sI ) s ( I 1-1 0 ) w I 1-D 

y ,a = pw x I = a XI 'xi-D = s ( t-Il 0 ) = 
pw XI XI-D 

1 { ps ( 1-l X _ I 0 ) TI pis ( 1-1 X _ I 0 ) } 
2 e XI ' I - a xi-D + w XI ' I - a xi-D 

ie A 

1 { ps ( 1-1~ 0 ) TI pis ( 1-1~ 0 ) } 
2 e XI XI-D + w XI XI-D 

ie A 

ps (x'-llxo \,.,.s (x = alx'-1 xo ) TI p~s (x:-1' X, = alx~-D) e I 1-D Te t I ' 1-D · A 
----~------------~------+ ~ 

TI pis (x'-llxo ) TI pis (x'-llxo ) 
w I 1-D w I 1-D = ____ ___:::.iE:..:.A _____ -r-~;-----<t--.:::iE.:..:.A _______ = 

pes (x:-llx~-D ) 

ps (x'-ljxo ) 
e I 1-D + 1 

= 

TI pis (x'-llxo ) 
w I 1-D 

ie A 

a sps(x I 1-1 o ) ps•(x I 1-1 o ) 
- p e I = a XI 'xl-D + w I = a XI 'xl-D 

{J s +1 

(3.2) 

Hierboven wordt als eerst de vergelijking van Bayes toegepast. Vervolgens, in de tweede 
vergelijking, is de definitie (2.19) van CTW- methode gebruikt. In de derde vergelijking werd 
de geschatte kans voor het nieuwe symbool X, =a opgesplitst naar een blokkans afhankelijk 

van het subrij x:-t en een conditionele kans voor X, =a, met gegeven x:-1
• Hiernaast werd 

er ook de teller en het nummer door het product van gewogen kansen gedeeld. 
Deze gewogen kansen stellen voor de kansen van elke nakomeling van de knoop s, voordat 
het nieuwe symbool X, =a gelezen wordt. Zodoende krijgen we voor onze algoritme twee 
interessante verhoudingen: 

• In de voorlaatste vergelijking is de gewogen kans p;• (x, = alx:-1 ,x~-o ), in feite, de 

gewogen kans van de knoop s* die bij de huidige context hoort en nakomeling is 
van de knoop s. Het is simpel in te zien dat alle gewogen kansen P~ , iE A, gelijk 

blijven voor en na het lezen van het symbool, behalve de knoop zelf die hoort bij 
de huidige context. 

• Coëfficiënt {3' die weergeeft de verhouding tussen de geschatte kans in een 
bepaalde knoop en de gewogen kansen van zijn nakomelingen. 
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pro fxt-1 x - alxo ) 
p·· (x _ I ,_, o V' w ~ , • , - 1-o 

w I - a x, 'x,_D F pro ( 1-11 0 ) 
w x, x,_o 

ps ( t-1~ 0 ) 
s ( 1-1~ 0 )" e XI XI-D 

f3 x, x,_o = IJ pü ( ,_,I o ) 
w x, x,_o 

iE A 

(3.3) 

(3.4) 

In knoop s zijn zowel de tellers van alle 256 symbolen (de teller van een willekeurig symbool 
ais t(a).) als het quotiënt tJ•opgeslagen. De berekening van kansen en update van de boom 
met behulp van bovenstaande formules zijn in volgende stappen gedaan: 

1) In blad s wordt de geschatte kans pe• (x, = al x:-' , x~-o ) bepaald door de KT

schatter (zie formule 2.13), 

2) Quotiënt p:• komt de huidige knoop binnen vanuit het voorgaande knoop as, 

3) Het uitgaande quotiënt P: (x:-'lx~-o) wordt nu bepaald m.b.v. de vergelijking (3.2), 

aan de hand van de in de knoop s opgeslagen tJ• en quotiënt p:• , 

4) Vervolgens wordt het quotiënt fJ' bijgewerkt op de volgende manier: 

{ 

P" (x = alx'-' xo ) 
s t-1 I 0 s t-1 0 e I I ' 1-D 

fJ (x, ,x,lx,_D )= fJ (x, lx,_D) ro ( I 1-1 0 ) 'als Xt=a 
pw X,= ax1 ,X1_0 

(3.5) 

waarbij a het nieuwe symbool is en aE A (A is alfabet van ASCII symbolen), 

5) Tenslotte worden ook alle 256 tellers van ASCII symbolen, t( a). ( aE A), herzien. 

Voor een willekeurig symbool aE A wordt zijn teller t( a). met 1 opgehoogd als 
A 

Xt=a. Ook wordt de gezamenlijke somteller = Ls; met 1 opgehoogd. 
i:l 

Zodoende maken we een switch in de knoop s. Deze switch regelt de verhouding tussen de 

(externe) gewogen kans p;• en (interne) geschatte KT-kans pe• . De verhouding tussen deze 

quotiënten wordt bepaald met het quotiënt fJ' { x:-'lx?_0 ). In de bladeren van de contextboom 

is er geen uitgaande tJ• (x:-'lx~-o )want in dat geval is er ook geen externe quotiënt p:• . (De 

bladeren hebben de nakomelingen niet en dus komt p:• hier niet naar binnen). Immers, in 

bladeren is de gewogen kans gelijk aan de geschatte kans (formule 2.19). 
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...................... ~=0 

1' 14-------+--------· p s 
'-1; w 

...................... ~=00 

Fig. 3.3 Regelbare "weerstand" in de knoop s 

• ( ) p• (x ~ 1-1 o ) 13' p• (x ~ 1-1 o ) 1 p•· (x I 1-1 o ) Y a= w 1 = Xl ,Xl-D =-- e 1 = Xl ,Xl-D +-- w 1 =axl ,Xl-D 
P"+1 P"+1 

(3.6) 

In bovenstaande figuur 3.3 en vergelijking 3.6 is de rol van factor ~ in knoop s weergegeven. 
Zoals het nu in bovenstaande grafiek staat, is ~= 1 en hebben allebei quotiënten even grote 
invloed op de uitgangswaarde van gewogen kans van de knoop s. Bij de hele kleine waarden 
van~ is de invloed van geschatte kans in de knoop zelf verwaarloosbaar. Voor de grotere Ws 

heeft de gewogen kans van de voorganger van knoop s nauwelijks invloed op P~ . Dit alles is 

een gevolg van de definitie van ~ in fonnule 3.5. 

3.3.4 Types van de variabelen en hun begrenzingen 

In de knopen worden dus de volgende variabelen opgeslagen: rij met alfabetgrootte A voor 

tellers van symbolen, somteller, rij van gewogen kansen P~ ~Al] en factor W. Deze variabelen 

worden begrensd en gedefinieerd op de volgende manier: 

Omdat de bedoeling van het project is om met kortere files te werken, zou het genoeg 
kunnen zijn om de tellers als integers te definiëren. Doordat ze altijd een positieve waarde 
krijgen, wordt het type short int toegekend. Nu is hun maximale waarde 65535 i.p.v. 
32767, terwijl dezelfde hoeveelheid geheugen (2 bytes) in beslag is genomen. 
Gewogen kansen P~ ~Al] kunnen zeer kleine waarden krijgen. Daarom worden ze 

opgeslagen in een variabele van het type double. Op de gebruikte systemen wordt dit type 
variabele fysiek opgeslagen in 8 bytes. 
Factor of quotiënt W kan de hele grote of kleine waarden krijgen. Omdat deze factor niet 
logaritmisch gerepresenteerd is in het algoritme van dit project, wordt die opgeslagen in 
een variabele van het type double. Zodoende wordt die opgeslagen in 8 bytes. Deze factor 
kan ook als type integer gedeclareerd worden als we W zodanig definiëren dat W niet 
boven een bepaald drempel komt. Niettemin, ik laat W als het type double. De reden 
hiervoor is dat ik eerst naar het gedrag van deze factor ga kijken in de opgebouwde 
contextboom. 
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3.4 Aritmetische codering en decodering 

In hoofdstuk 2 is het Elias-algoritme behandeld waarop de aritmetische codes gebaseerd zijn. 
Verder in dit hoofdstuk wordt er op de implementatie en op de praktische problemen die erbij 
horen ingegaan. 

3.4. 1 Partieel coderen en decoderen 

In deze paragraaf is een probleem beschreven dat verschijnt bij de implementatie van het 
Elias algoritme. In de encoder wordt er beslist of de ontvangen datastroom voldoende is om 
de volgende codebit naar de transmissiekanaal te sturen. Ook de decoder beslist of de 
ontvangen codestroom voldoende is om het volgende symbool te decoderen. Immers, de 
opeenvolgende data-intervallen passen in elkaar. Dezelfde geldt voor de code-intervallen. Als 
de fuik niet binnen één van de bron-intervallen ligt, kan er niet gedecodeerd worden en wordt 
de volgende codebit gelezen. Er wordt dus partieel gecodeerd en gedecodeerd. 
Het bepalen of de code-interval zich in de bron-interval bevindt kan een hoge precisie en een 
lang delay eisen. 

3.4.2 Implementatie van de eneader en aanpassing van methode van Pasco 

Volgens deze methode zijn alle conditionele kansen beperkt tot een vaste lengte. Zodoende 
worden, onder andere, ook de conditionele kansen met re~isters gerepresenteerd. Het idee is 
dat een interval !(x;-•) door de integers Q(x;-•) en P(x;-•) wordt beschreven. Beide integers 
zijn opgeslagen in de buffers die q digits bevatten. 
We gaan uit van een halfoneindig lang 0-register. Daarbij worden soms stukken 
ji(!)P(x = Xl!)l opgeteld. Ze worden summanden genoemd en worden opgeslagen in het 

summandregister dat als het ware langs het 0-register schuift. De waarde I(!)= I(x;-1
) wordt 

bijgehouden in het intervalregister. 

Delay-register Q-register 

... IL-----'---....1.......-.1---1.--1--1 ____ I----L...-.1 --l.-.....&......---1.....--.-L-1--!I .. :::::::::~;:~;::~~~:~i kt 
0-register 

.__~---~---~--~-.._____.I intervalregister 
-------------------------------------------------------+ 

Fig. 3.5 Uitgangspunten voor implementatie van de registers 

Pasco heeft geconcludeerd dat de intervallengte daalt na het inlezen van elk nieuw symbool. 
Dus het aantal nullen aan de meest significante kant gaat stijgen. Deze nullen bevatten geen 
extra informatie en kunnen worden weggelaten. Het intervalregister schuift dan naar rechts, 
langs het halfoneindige 0-register, tot het moment dat het meest significante symbool 1 is 
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geworden, met de bedoeling om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken. Deze techniek heet 
normalisatie. Het negatieve effect hiervan op de redundantie is verwaarloosbaar klein en er 
zal hier niet verder op worden ingegaan. Digits rechts van de intervalregister zijn niet gebruikt 
(in grafiek met rode gestippelde lijn aangegeven). Linkse digits veranderen alleen in het geval 
als een carry optreedt. Aanpassingen van het 0-register leveren alleen veranderingen op 
vanaf een bepaalde plaats naar de meest significante kant van het 0-register toe. Deze plaats 
is bepaald door de minst significante kant van het summand-register. Dit kan echter heel ver 
doorgaan als het meest significante deel van 0-register alleen maar enen bevat. Dit 
verschijnsel heet het carry-over probleem. Het wordt opgelost door de opsplitsing van de 
halfoneindige 0-register naar twee eindige registers: het accumulatie-register (Q-register) en 
het delay-register (zie figuur 3.5 en 3.6). Als nu de inhoud van het intervalregister A bij het 
Q-register wordt opgeteld, komt het nieuwe resultaat in Q-register terecht. Een eventuele 
carry naar het delay-register D stopt zodra de opgeschoven bit tegen een nul in delay-register 
komt. Daar wordt altijd voor gezorgd. Als na een sommatie in het delay-register D alleen 
enen staan, schuiven we de bitjes van het Q- naar het delay-register D totdat er een nul staat. 
Deze techniek om de carry tegen te houden heet carry-blocking en is de aanpassing van de 
methode van Pasco. Dit zal ook een extra (ook verwaarloosbaar kleine) redundantie opleveren 
maar voordeel is dat de verschoven bits direct uit het delay-register naar de decoder verstuurd 
worden. De carry-blocking methode werd gepubliceerd door Tjalkens in [11]. De tweede 
aanpassing van de methode van Pasco is dat we hier de onderste grens van het interval in het 
register Q bewaren. 

codesymbolen 
A 

Fig 3.6 Implementatie van de encoder 

Het algoritme van de encoder begint met de initialisatie. De beginwaarden van de registers 
zijn: Q{cp)=O en A(cp)=2q-1, gerepresenteerd als binaire getallen met q digits. Hier is cp een 
lege datarij. Voor het gemak is de grootte van registerDook gelijk aan q. 
De encoder gaat eerst controleren of de registers aan de voorwaarden voldoen. Dat wil zeggen 
dat A~ 2q-t (om de gewenste nauwkeurigheid te behouden moet de meest signifante bit "1" 
blijven), enD< 2q -l(dan is in het delay-register tenminste één bit een "0"). Mocht dit niet het 
geval zijn, dan worden de registers verschoven. Zodra ze aan de voorwaarden voldoen, wordt 
het interval opgesplitst naar de subintervalletjes. Het aantal van deze subintervallen is gelijk 
aan de alfabetgrootte. Nu wordt het doorgegaan met het subinterval dat correspondeert met 
het bronsymbool x1• Aan het einde van het algoritme bevatten het D- en Q-register een deel 
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van de ondergrens van het interval. Daarom moeten ook de achtergebleven digits naar de 
decoder verzonden worden. Ook is het belangrijk om hier aan te wijzen dat de eerste q 
symbolen die uit het delay-register verzonden worden, geen onderdeel van het codewoord zijn 
en kunnen dus weggelaten worden. 

3.4.3 Implementatie van de decoder 

r------------------------------------------
1 

I 

I 

I 

I 
i 
I 

I 

CyR R 

ONTVANGREGISTER 

camparator 

dD I 
! 

EN CO DER 

Fig. 3. 7 Implementatie van decoder 

dA 

carrv 

De decoder (zie figuur 3.7) bestaat uit een encoder (met gestippelde lijnen aangegeven), die 
de echte encoder nabootst, camparator en het ontvangregister. In het ontvangregister worden 
de codesymbolen ontvangen. De camparator vergelijkt het codewoord in de nagebootste 
encoder met het ontvangen codewoord. 
De decoder moet als eerst het juiste symbool bepalen. Er wordt dus de drempel berekend om 
vervolgens deze drempel met het codewoord te vergelijken. Nu moet het voor de decoder 
bekend zijn dat het ontvangen codewoord evenveel verschuivingen heeft gehad als het 
gecombineerde delay- en dQ-register. Dit gebeurt m.b.v. de comparator. Mochten er 
verschuivingen optreden in het register dQ door normalisatie of carry-blocking, dan wordt er 
in het ontvangregister op dezelfde manier verschoven als in het gecombineerde Q- en delay
register van de encoder. Nadat het symbool gedecodeerd is, wordt het naar de nagebootste 
encoder verstuurd waar het nieuwe codewoord bepaald wordt. 
Hoeveelheid van gedecodeerde data moet precies gelijk zijn aan hoeveelheid data die in de 
bronfile zit. Op het moment dat het laatste bronsymbool gedecodeerd is, eindigt het 
decoderen. 
We zien in het bovenstaande figuur dat het ontvangregister opgesplitst is in twee registers: 
het R-(received) en CyR-(carry-received) register. Dit is het directe gevolg van de opsplitsing 
van het 0-register, uitgelegd in vorige paragraaf. Hiermee kunnen het ontvangen codewoord 
met de lengte 2q en het nagebootste codewoord, met dezelfde lengte, worden vergeleken. 
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4 Verrichte metingen en aanpassingen in het algoritme 

4. 1 Inleiding 

Het CTW -algoritme is gebaseerd op de techniek van wegen, op de manier zoals verteld is in 
hoofdstuk 2 (zie paragraaf 2.4.3). Deze techniek heeft het voordeel dat, bij het berekenen van 
de kans voor het nieuwe symbool, het algoritme slechts één keer een pad door de boom hoeft 
te doorlopen. Bovendien levert dit algoritme de grotere kans voor het nieuwe symbool dan de 
eenzijdige implementatie van de KT -schatter. Dit resulteert in een betere compressie. 
Hoewel de gewogen kans de meest optimale rekensom van de kansen van alle boombronnen 
voorstelt, is er altijd een aparte model van de boom die het best de KT -schatter representeert. 
Hiermee kunnen we een aantal bits terugwinnen van de modelredudantie, wat voor de 
compressie van korte teksten een belangrijke winst kan betekenen (zie formule 2.21 en 2.16). 
Interessant voor dit project zijn dus de knopen waar factor p voldoende groot is (zie formule 
3.4 en 3.6) zodat de gewogen kansen van hun nakomelingen verwaarloosbaar zijn. Deze 
knopen vormen de sub-bomen die dus weggelaten kunnen worden. Hiermee krijgen we een 
ideale modelboom die geheugenloos is. Nu wordt in bladeren voor elk nieuw symbool een 
kans geschat met de KT-schatter met behulp van formule 2.13. 
In de volgende paragrafen staan de resultaten van verrichte metingen. Eerst heb ik de werking 
van het systeem als geheel getest. Het moet foutloos data kunnen bewerken zodat we aan de 
uitgang van het systeem weer de oorspronkelijke data kunnen lezen. Daarna werd de 
compressie van het CTW-algoritme gemeten. Vervolgens heb ik naar de nieuwe 
mogelijkheden gezocht om de korte brondata beter te kunnen comprimeren. Met dit doel heb 
ik het aangepaste algoritme geïmplementeerd. De metingen van dit algoritme geven het 
eindresultaat van dit project. 
Tijdens de metingen zijn de teksten met ASCII-symbolen als inputfiles gebruikt, zodat de 
alfabetgrootte IAI=128 gebruikt wordt. 

4.2 Metingen van het gehele systeem en van de eneader 

Eerst werd de werking van het gehele systeem (figuur 2.2) getest. De encoder moet de 
coderijen met de bepaalde compressie-rate produceren en de decoder moet foutloos van de 
coderij de oorspronkelijke data decoderen. In vorig hoofdstuk werd verteld over de 
implementatie van het CTW-algoritme, de encoder en de decoder. De conditionele kansen, 
geproduceerd door het CTW -algoritme, worden aan de aritmetische encoder en decoder 
doorgegeven. Hier worden de bronrijen gecodeerd naar de coderijen wiens (code)lengte 
verschilt van de ideale codewoordlengte (bronentropie). Door de verhouding tussen de 
codelengte en de lengte van de bronrij wordt de compressie gemeten. Hierbij wordt ook de 
compressiesnelheid gemeten. De resultaten mogen niet te veel afwijken van die van Willems 
en Tjalkens (zie lit.[2]), alhoewel verwacht wordt dat de compressie slechter wordt. De reden 
hiervoor is dat het gebruik van de decompositie minder parameterkosten oplevert. 

Nadat er vastgesteld is dat het hele systeem foutloos werkt, werd de compressie van de 
encoder gemeten. In tabel 4.1 staan de resultaten voor de verschillende boomdieptes van drie 
verschillende files. 
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filename PaperS (lengte=11954 Bytes) 
aantal compressie- coderings- aantal 

DIEPTE codebits rate (bits/Byte) snelheid (bits/s) knopen 
2 51997 4.35 598 1127 
4 52007 4.35 543 9316 
8 51987 4.35 221 42694 

filename Progp (lengte=49379 Bytes) 
aantal compressie- coderings- aantal 

DIEPTE codebits rate (bits/Byte) snelheid (bits/s) knopen 
2 152297 3.084 531 1543 
4 148791 3.013 510 14914 
8 152295 3.084 135 78915 

filename Book2 (lengte=610856 Bytes) 
aantal compressie- coderings- aantal 

DIEPTE codebits ra te (bits/Byte) snelheid (bits/s) knopen 
2 1921596 3.146 372 3196 
4 1766724 2.892 314 30000 
8 1932921 3.164 256 30000 

Tabe/4.1 De eerste metingen: metingen van de eneader voor 3 verschillende inputfiles 

Als we de bovenstaande resultaten van de eerste metingen met de resultaten van Willems en 
Tjalling (zie Iit.[2]) vergelijken, kunnen we zien dat de compressie-rate wat hoger ligt. De 
gemiddelde codewoordlengte is dus groter. Het aantal knopen is aanzienlijk lager maar elke 
knoop kost ons al veel geheugenruimte. Er is namelijk in elke knoop, onder andere, twee rijen 
met de lengte lAl bewaard: één rij van de tellers en één rij van de kansen. Daardoor loopt de 
computer vast bij het meten van de grotere files zoals 'Book2' al bij de diepte 4. Daarom gaat 
mijn CTW-algoritme stoppen met de opbouw van het boommodel als het geheugengebruik te 
groot wordt. In dat geval, tijdens de kansberekening en update van de boom, wordt de 
'virtuele' knoop (die niet kan worden geïmplementeerd) nu gebruikt als een blad die voor de 
eerste keer bezocht wordt. Zodoende blijven alle parameters in alle knopen van de huidige 
boom zitten. Dit kost echter extra redundantie. Het gevolg hiervan is een langere coderij (zie 
de laatste rij van bovenstaande tabel). De metingen waarbij deze geheugenbeperking 
toegepast is, is met donkere velden aangegeven. Het blijkt ook dat de opbouw van de 
contextboom met de grotere diepte pas dan zin heeft als de inputfile groter is. Voor de kortere 
files hoeven dus voor het boommodel met de diepte D=2 geen extra parameterkosten te 
worden betaald. Voor de bronfile 'Progp' blijft het op de diepte 4 steken. Het feit dat het 
systeem heel traag is, ligt vooral aan bovengenoemd te groot geheugengebruik. 
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4.3 Metingen van het CTW-algoritme 

Er is nu de codewoordlengte en coderingssnelheid gemeten als we gebruik maken van het 
CTW -algoritme alléén. De codewoordlengte van het CTW -algoritme werd gemeten met de 
formule: 

T 1 
LcJw = L log2 ' 

t=l ,x,eA ~(x,) 
(4.1) 

waarbij is Pc (x,) de aan aritmetische coder afgeleverde kans voor het nieuwe symbool x, , T is 

de lengte van de bronrij. 
Het verschil tussen de codewoordlengte van de encoder en Lctw toont de werkelijke 
coderingsredundantie. 

filename Pager5 (lengte=11954 Bytes) 

Lctw =aantal compressie- coderings- aantal 
DIEPTE codebits rate (bits/Byte) snelheid (bits/s) knopen 

2 51964 4.347 2989 1127 
4 51974 4.348 1708 9316 
8 51955 4.346 412 42694 

filename Progp (lengte=49379 Bytes) 

Lctw = aantal compressie- coderings- aantal 
DIEPTE codebits rate (bits/Byte) snelheid (bits/s) knopen 

2 152256 3.083 3086 1543 
4 148758 3.013 1496 14914 
8 152263 3.084 268 78915 

filename Book2 (lengte=610856 Bytes) 

Lctw = aantal compressie- coderings- aantal 
DIEPTE codebits rate (bits/Byte) snelheid (bits/s) knopen 

2 1921429 3.1455 558 3196 
4 1766275 2.891 333 3()()()() 
8 1932865 3.164 174 3()()()() 

Tabel 4.2 Metingen van het CTW-algoritme 

Als we tabel 4.2 met tabel 4.1 vergelijken, kunnen we zien dat de coderingsredundantie zeer 
gering is. Dit betekent dat de werking van onze aritmetische coder aanzienlijk meevalt. 
Beperkingen van de aangepaste methode van Pasco (zie 3.4.2) hebben dus weinig invloed op 
de compressie. De snelheid van het coderen is wel toegenomen maar ligt wel onder de 
redelijke grens. De oorzaak hiervan is al bekend: in elke knoop zijn, behalve de nodige 
parameters en kansen, ook 128 tellers bewaard. Naarmate de filelengte en de boomdiepte 
groter zijn, hoe moeilijker het wordt om alle data bij te houden en het uit te rekenen. Door 
dezelfde redenen heb ik voor de langere file 'Book2' een meting verricht waarbij maximaal 
aantal knopen in de boom gelijk is aan 30000. 
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4.4 Metingen van factor f3 en aanpassing van het algoritme 

Zoals reeds gezegd, factor ~ geeft de verhouding weer tussen de geschatte (interne) en de 
gewogen (externe) kans in de interne knoop s. Nu gaan we naar het gedrag van deze factor 
kijken. Zoals het verwacht werd, is deze factor in de wortel ver boven 1 als de bronfile heel 
kort is (minder dan 2000 karakters). Als er zo weinig karakters gecodeerd worden, is onze 
beste keuze een geheugenloos bron. Dan is de redundantie alleen afhankelijk van de 
parameterredundantie (formule 2.15). Verder werd er geëxperimenteerd met het gedrag van 
deze factor voor langere brondata in de paden om vervolgens alle paden korter te kunnen 
maken. 

Voor de korte files (ca 4000 karakters of kleiner) wordt de factor~ in de wortel groter dan 1. 
We kunnen nu de bron geheugenloos opstellen zonder boomstructuur (zie paragraaf 2.4.1). 
Als er meer bronsymbolen gecodeerd worden, daalt de waarde van~ in de wortel. Nu kunnen 
we het algoritme aanpassen zodat de 'beste' knopen geselecteerd worden. Dat zijn de knopen 
met ~2: 1 die zo dicht mogelijk bij de wortel liggen. Stel dat ~> 1 in een knoop s. Hier 
representeert de geschatte kans in de knoop zelf de werkelijke kans voor het nieuwe symbool 
beter dan de gewogen kans (zie formule 3.6). We kiezen dan voor de KT-schatter. In het geval 
van ~= 1 kunnen we de compressie met wegen niet verbeteren omdat de beide 
kansverdelingen even zwaar meetellen. 

CONTEXT ' esle ' 
10 

L - - textfile is ' p rogp' 

0 s-l esle • 

" es l 
-1 0 

-20 
ë\j' 
c: 
:::: 
~ -30 
~ 
Ql 
.0 

-40 

-50 

·60 
e 

-70 
0 2 3 4 5 6 

boom diepte 

Fig. 4.1 Voorbeeld van gedrag van ~door het pad " esle " 
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CONTEXT "ht fo " 

350 r------.-------r------,-----~~====~======~ 
I - - textfile is "paperS" 

300 

250 

C\i' 200 
c: 

:::: 
c: 

as 
~ 150 
..0 

100 

50 

l-------__L_ ___ __L_ ___ ___j_ ___ __:;:..::=====-ll·UIG-----~t fo 
2 3 

boomdiepte 

4 5 6 

Fig. 4.2 Voorbeeld van gedrag van ~door pad "ht fo " 

In figuren 4.1 en 4.2 staan twee voorbeelden. Factor~ is logaritmisch gepresenteerd op dey
as, boomdiepte is geschaald op de x-as. In beide gevallen wordt voor de eerste knoop van de 
contextpad gekozen. De interne, geschatte kans in de eerste knoop geeft een betere schatting 
van de echte kans voor het nieuwe symbool dan de externe, gewogen kans van zijn 
nakomelingen. Zulke knopen worden dus met behulp van het CTW -algoritme geselecteerd 
zodat er nieuwe modelboom ontstaat. 

4.5 Metingen na de implementatie van het beste model 

Het nieuwe algoritme reduceert dus de boom met behulp van het CTW -algoritme en maakt 
van de geselecteerde knopen de bladeren waar de kans voor elk nieuwe symbool geschat gaat 
worden. 
Nadat voor een databron het beste model gecreëerd is, wordt voor elk nieuw symbool in het 

passende blad de kans geschat met de KT -schatter en doorgegeven aan de coder. Het wordt 
verwacht dat nu een kortere codewoord ontstaat dan met de gewone CTW -methode. Althans, 
tot de bepaalde lengte van de bronfile. Er zou bespaard worden aan de modelredundantie door 
de redenen genoemd in vorige paragraaf. Vanaf de bepaalde lengte van de bronrij zou de 
lengte van de coderij groter worden. De waarde van ~ zakt in veel knopen naar beneden zodat 
het goedkoper wordt in de meeste knopen te wegen. 
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Er zijn de metingen verricht voor de eerste T symbolen van de tekst uit 'Book2'. De 
maximale boomdiepte is gelijk aan 2. Zoals we in tabel 4.1 en 4.2 gezien hebben, is deze 
diepte ideaal voor de compressie van de kortere bestanden. 

Lengte 
van 
data 

4000 
4100 
4500 
5000 
7000 
12000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 

CTW met onbekend model Schatten met het geselecteerde model 

Code- Ra te In wend. Aantal Code- Rate 
lengte (b/By) knopen bladeren lengte (b/By) 
18581 4.645 71 528 18580 4.645 
19041 4.644 72 536 19002 4.635 
20740 4.609 72 560 20701 4.600 
22654 4.531 72 568 22613 4.523 
30552 4.365 73 601 30510 4.359 
50298 4.191 80 752 50244 4.187 
81451 4.073 84 915 81385 4.069 
118291 3.943 84 1058 118219 3.941 
153639 3.841 85 1108 153568 3.839 
188553 3.771 86 1214 188478 3.770 
222942 3.716 87 1291 222972 3.716 

Tabel4.3 Resultaten van het CTW-algoritme (diepte=2) en 
van het aangepaste algoritme (max.diepte=2) 

In wend. Aantal 
knopen bladeren 

1 1 
13 86 
14 89 
13 89 
13 89 
15 111 
15 189 
15 245 
19 384 
24 499 
24 562 

Uit bovenstaande metingen blijkt dat er niet veel gespaard is op de modelkosten. Eerst 
beginnen we met de maximale lengte van de bronrij, waarbij factorPin de wortelknoop nog 
steeds groter is dan één. De bron werkt dan geheugenloos en het model bevat alleen maar de 
wortelknoop. De volgende meting is voor de lengte van de bronrij gelijk aan 4100. Als we het 
aantal inwendige knopen van het dynamische CTW -model (72) en het aantal inwendige 
knopen van het geselecteerde model (13) met elkaar vergelijken, kunnen we concluderen dat 
er 59 goede knopen in de diepte 1 zaten. Er zijn dus 12knopen in de diepte één waarin P<l. 
De dertiende knoop is natuurlijk de wortel van de boom. Nu wordt er het verlies geleden 
omdat in deze knopen de kans niet gewogen wordt maar die wordt geschat in de bladeren die 
nakomelingen zijn van deze knopen. Aan de andere kant, er wordt een kleinere 
modelredundantie door het schatten van de kans in de goede 59 knopen. Immers, deze knopen 
van het CTW -algoritme worden nu de bladeren in het geselecteerde model. De reden dat er 
slechts 39 bits gewonen zijn is dat een aantal geselecteerde knopen van het gewogen 
boommodel minder dan 1 bit kostten, terwijl nu de kans niet gewogen wordt in de knopen 
waar P<l. In de bovenstaande tabel kunnen we zien dat voor de andere korte bestanden tot 
50kB is de situatie onveranderd. Voor de lengte van de bronfile tussen 4kB en 7kB maken de 
gewonnen tientallen bits nog de enige invloed op de codingrate. Voor de bestanden groter dan 
50kB is er altijd efficiënter het CTW -algoritme toe te passen. De modelkosten die we in een 
aantal knopen betalen zijn nu kleiner dan de parameterkosten gewonnen door het wegen. 
De inwendige knopen en bladeren van het bekende model worden vanaf de encoder naar de 
decoder verstuurd. 
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Om te demonstreren wat er gebeurt als de diepte groter dan twee is, zijn er dezelfde metingen 
gedaan voor D=3. 

Lengte 
van 
data 

4000 
4100 
4500 
5000 
7000 
12000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 

CTW met onbekend model Schatten met het geselecteerde model 

Code- Rate In wend. Aantal Code- Ra te 
lengte (b/By) knopen bladeren lengte (b/By) 
18568 4.642 600 1585 18567 4.642 
19036 4.643 609 1607 18955 4.633 
20735 4.608 633 1713 20693 4.598 
22649 4.530 641 1783 22606 4.521 
30547 4.364 675 2089 30503 4.358 
50292 4.191 833 2821 50233 4.186 
81479 4.074 1000 3619 81368 4.068 
118311 3.944 1143 4297 118171 3.939 
153710 3.843 1194 4720 153468 3.837 
188600 3.772 1301 5187 188303 3.766 
222861 3.714 1579 5642 222633 3.711 

Tabel 4.4 Resultaten van het CTW-algoritme (diepte=]) en 
van het aangepaste algoritme (max.diepte=3) 

In wend. Aantal 
knopen bladeren 

1 1 
9 93 
20 97 
18 96 
15 90 
20 114 
31 239 
41 283 
65 459 
83 685 
105 745 

Uit de bovenstaande metingen blijkt ongeveer hetzelfde geval als bij de metingen die in de 
tabel 4.3 staan. Hier is de modelboom groter en telt dus meer inwendige knopen en bladeren. 
Het CTW -algoritme geeft bijna dezelfde compressie voor de korte files als in het geval waar 
D=2. De knopen die horen bij de diepte één worden steeds 'belangrijker', naarmate de 
inputfile groter wordt. De waarden van bèta's van deze knopen worden steeds groter zodat in 
deze knopen zeker gespaard wordt in de modelkosten. Toch zijn de resultaten niet 
bevredigend omdat we voor de grotere files steeds groter model krijgen. Immers, de encoder 
moet het bekende model naar de decoder sturen via het codewoord. Naarmate het model 
groter wordt, het uiteindelijke codewoord dat de encoder verstuurt wordt steeds langer. 
Bij voorbeeld, in de tabel 4.4 voor de lengte van de datarij van 30kB kunnen we lezen dat 
voor het bekende model een winst is van 140 bit. Als er via het codewoord ook de inwendige 
knopen (41) en bladeren (283) opgestuurd worden, wordt het codewoord langer dan 118311 
bits. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Blijkbaar heeft het algoritme met het bekend model niet veel geholpen met het maken van het 
kleinere codewoord voor de kortere bronrijen. Er kunnen hiervan de meerdere oorzaken zijn: 

Niet alle geselecteerde knopen zouden één bit extra kosten. Stel dat één van deze 
knopen een knoop sis. Dan is de gewogen (externe) kans p~· een klein beetje kleiner 

dan de geschatte (interne) kans P/ . 
Een aantal geselecteerde knopen heeft de waarde van ~ precies gelijk aan één. Het 
gebruik van deze knopen als bladeren maakt de redundantie niet kleiner in het 
aangepaste algoritme. 
In het geselecteerde model zitten ook de knopen waarin ~<1. De kans wordt in deze 
knopen niet gewogen maar die wordt geschat in een van de bladeren. Deze geschatte 
kans kan echter veel kleiner zijn dan de werkelijke kans. Dit leidt tot het verlies. 

Bij de compressie van de korte files is de lengte van de bronrij net niet lang genoeg om in de 
bijna alle geselecteerde knopen de ideale kans te krijgen. Deze kans kan groeien als de bronrij 
langer wordt maar nadat een bepaalde lengte bereikt is, krijgen de knopen, waar de gewogen 
kans zwaarder meetelt, het overwicht. Voor nog langere bronrijen is het altijd beter het 
gewone CTW -algoritme toe te passen. 
Bij de compressie van de korte files is de directe implementatie van het algoritme met de 
bekende boommodel minder complex. In de encoder zou dit model met behulp van het CTW
algoritme wel gevonden moeten worden. Daarna worden de kansen geschat met de KT
schatter (formule 2.13) in de bladeren van het model en gecodeerd op dezelfde manier als in 
paragraaf 3.4 (zie ook formule 2.9). Het codewoord moet nu ook het bekende model bevatten. 
Er werd verwacht dat voor de korte files dit model niet meer bits gaat kosten dan het aantal 
bits gewonnen door alléén maar het schatten van de kans. Door genoemde redenen is dit 
aantal bits niet groot genoeg. Het bekende model wordt aan de decoder doorgegeven zodat 
hier direct gedecodeerd kan worden (zie paragrafen 2.3.2 en 3.4.3). 

Het nadeel van de implementatie van het CTW -algoritme en zijn aangepaste versie is het feit 
dat er in elke knoop te veel tellers geïmplementeerd zijn. Dit is echter niet nodig want in elke 
knoop is er een aantal symbolen die nooit komen verschijnen. Hun tellers nemen niettemin het 
geheugen in beslag. Het kan efficiënter worden als er in elke knoop een lijst van tellers 
geïmplementeerd wordt. Deze lijst zou de tellers van die symbolen bevatten die in de 
desbetreffende knoop zijn verschenen. Het algoritme zou dan sneller werken. 

Zoals reeds gezegd, de implementatie van het aangepaste CTW -algoritme heeft niet veel 
geholpen bij de tekstcompressie van de korte bestanden. De volgende stap die gedaan zou 
kunnen worden is dat het algoritme tussen wegen en schatten kiest. Als het gunstig is om in 
een inwendige knoop kans te wegen, dan kist het algoritme voor deze optie. Dit zou dan de 
redundantiekosten eventueel kunnen verkleinen. 
Dit zou het codewoord kunnen verkleinen maar niet in een zo grote mate om de kosten voor 
de omschrijving van het geselecteerde boommodel geheel te kunnen dekken. 
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