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Julkaisussa  pyritään  käsittelemään  kansantajuisesti  videon  ja  kuvien  koodauksen 
keskeisiä  elementtejä.  Esitellään  intra  ja  inter  koodaus  eli  erilaiset  muunnosalueen 
tekniikat kuten myös liikevektorien muodostamistapoja. Käsitellään lyhyesti koodauksen 
historiaa  ja  videon  esiintymistä  internetissä.  Varsinaista  videon  entropiakoodausta  ja 
kanavakoodausta ei käsitellä juurikaan. Näitä asioita on käsitelty muualla. Syvällisemmin 
H.264  videokoodauksesta  kiinnostuneeta  kehotetaan  tutustumaan  tekijän  aiheesta 
kirjoittamaan vihkoseen.

Julkaisun keskeinen tavoite on luoda lyhyt yleissilmäys tähän kiehtovaan maailmaan, 
jossa  uusia  innovaatioita  syntyy  aika  ajoin.  Tavallaan  julkaisu  on  eräänlainen 
virstanpylväs: Tähän saakka on kuljettu kevääseen 2009 mennessä.
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1 Miksi tiivistää ?
Jo puhelimen keksimisen alkuaikoina yli sata vuotta sitten syntyi haave pystyä lähettämään 
elävää  kuvaa  sähköisesti,  näkemään  puhuja  pitkänkin  matkan  päästä.  Jo  30-luvulla, 
television keksimisen alkuaikoina, huomattiin, että toteutusjärjestelmästä riippumatta elävän 
kuvan  lähettäminen vastaanottajalle  vaatii  siirtokanavalta  erittäin  suuren kaistaleveyden. 
Vielä 70-luvulle tultaessa kaikissa toteutetuissa kuvapuhelinjärjestelmissä oli  ominaisena 
piirteenä kuvan pieni koko ja mahdollisuus siirtää videota vain hyvin rajallisessa verkossa. 

Tiedetään,  että  käytettävissä  olevien  radiotaajuuksien  lukumäärä  on  hyvin  rajallinen 
luonnonvara, jota tarvitsevat hyvin monet eri sovellukset - ei pelkästään yleisradiotoiminta. 
On  keksitty  monia  älykkäitä  menetelmiä,  joilla  voidaan  hyödyntää  käytettävissä  olevia 
taajuuksia  mahdollisimman  tehokkaasti,  jotta  hyödyllinen  informaatio  voitaisiin  lähettää 
mahdollisimman  tiivisti  tuhlaamatta  liiemmälti  hyötyyn  nähden  olevaa  kaistaa.  Videon, 
televisiokuvan,  lähettämiseen on  varattu  vain  kohtalaisen  pieni  määrä  taajuuksia.  Joten 
videota  joudutaan  tiivistämään,  jotta  sitä  ylipäätänsä  voitaisiin  lähettää  tarkoitukseen 
varatulla  kaistalla.  Analogisessa  televisiossa  oli  kehitetty  monia  menetelmiä  signaalin 
tiivistämiseksi.  Näitä  olivat  esimerkiksi  värimaailman  supistaminen,  videosignaalin 
jakaminen  toisaalta  kirkkauskomponenttiin  (luma)  ja  toisaalta  kahteen  taajuusalueeltaan 
supistettuun  värikomponenttiin  (sini-  ja  punakroma)  ja  muut  kaistaleveyden 
tiivistämiskeinot. Syynä tällaiseen jakamiseen oli kaksijakoinen: Ensinnäkin värilähetyksiä 
piti  olla  mahdollista  vastaanottaa  ja  näyttää  elävä  kuva  kuluttajalle  myös 
mustavalkovastaanottimissa. Toiseksi tällaisessa jaossa ei tapahtunut merkittävää havaitun 
laadun heikkenemistä. Ihmissilmä kun oli lukuisissa tutkimuksissa havaittu olevan herkempi 
valoisuusvaihteluille kuin värivaihteluille. 

Monet  meistä  ovat  ottaneet  digitaalisella  kameralla  valokuvia  ja  yrittäneet  siirtää  kuvia 
sähköpostin  liitetiedostona.  Toisinaan  kuvat  eivät  vain  ole  menneet  perille  vaikka 
muunlainen kirjeenvaihto onkin onnistunut. Yhtenä syynä tähän on ollut se, että kuvaa ei 
ole  muistettu  tiivistää,  kompressoida.  Monien  digikameroiden  resoluutio  on  4  miljoonaa 
pikseliä. Kukin pikseli on muodostunut kolmesta väristä, nimittäin punaisesta, sinisestä ja 
vihreästä. Joten kaiken kaikkiaan kuvan koko on 12 miljoonaa tavua. Ei mikään ihme, että 
vastaanottajan postilaatikko kieltäytyy ottamasta vastaan näin suurta datamäärää. Kuvan 
siirtäminenkin  kestää  tovin.  Jos  esimerkiksi  lähetysnopeus  kuluttajalta  lähimpään 
palvelimeen on 512 kilobittiä sekunnissa ja tästä määrästä on hyödyllisesti  käytettävissä 
päästä  päähän,  kuluttajalta  tämän  postipalvelimeen  ja  lopulta  vastaanottajan 
postipalvelimeen,  n.  300  kilobittiä  sekunnissa  (37,5  kilotavua  sekunnissa)  kestää  koko 

kuvan lähetys =
12 MB

320
37.5 kB/s

 sekuntia eli runsaat viisi minuuttia1.  Aivan liian kauan.

Monissa tavanomaisissa sovelluksissa voidaan sallia,  että kuvasta häviää joitakin silmin 
havaitsemattomia  piirteitä,  esimerkiksi  värimaailmaa  tai  kuvan  erotuskykyä  voidaan 
supistaa melkoisesti. On kuitenkin monia sovelluksia missä kuvien ja videon ottaminen on 
niin kallista, että sitä ei voida toistaa. Esimerkkinä tästä ovat avaruuslentojen yhteydessä 
otetut kuvat, ilmakuvakartoitus tai lääketieteellinen kuvaus, kuten röntgenkuvat. Tällöinkin 
kuvat pitää tiivistää, mutta nyt ei voida sallia juurikaan minkäänlaista häviötä, kuvien pitää 
sisältää niin paljon yksityiskohtia ja sävyjä kuin vain on mahdollista. Erotetaan toisistaan 
häviöllinen ja häviötön kompressio, tiivistäminen.

1.1 Datan määrän räjähdysmäinen kasvu

Päivittäin  valtava  määrä  tietoa,  informaatiota,  tuotetaan,  tallennetaan  ja  siirretään 
digitaalisesti.  Yritykset  tuottavat  liikekumppaneilleen,  sijoittajille,  mahdollisille  asiakkaille 
talousnäkymiä,  vuosikertomuksia,  tuotetietoja  internettiin,  CD  levyille  ja  painokoneisiin 
digitaalisessa  muodossa.  Yleisradioyhtiöt  ja  viihdeteollisuus  tuottavat  audiovisuaalista 
dataa, joka enenevissä määriin on siirtymässä digitaaliseen muotoon. Samoin yksittäiset 

1 Tässä käytetään merkintää B (byte) kun tarkoitetaan tavua ja b (bit) kun tarkoitetaan bittiä.
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ihmiset  ovat  siirtymässä  digitaaliseen  valokuvaukseen,  välittävät  sähköposteja,  siirtävät 
videoita  kaikkien  katsottavaksi  erilaisille  palvelimille  tai  muuten  vain  ovat  yhteydessä 
toisiinsa  digitaalisesti.  Tietoliikennenopeudet  ja  palvelinarkkitehtuurit  ovat  kehittymässä 
sellaiselle asteelle, että elokuvia ja musiikkia voidaan siirtää käyttäjälle välittömästi tämän 
palvelua  halutessaan.  Kaikki  tämä pitää  pystyä  tallentamaan  väliaikaisesti  tai  pysyvästi 
sekä välittämään loppukäyttäjälle. Kyky tiivistää informaatiota ennen tallennusta ja siirtoa 
on elintärkeä toiminto koko datan muodostus → prosessointi  → tallennus → siirto → esitys 
ketjussa. Itse asiassa jokainen, joka joutuu tekemisiin digitaalisen viestinnän kanssa, joko 
kuluttajana  tai  tuottajana  joutuu  tekemisiin  tietoisesti  tai  tiedostamattaan  kompression 
kanssa.  

Kun laadimme tekstiä, valokuvia, musiikkikappaleita tai videoita niin kuinka suuria nämä 
kompressoimattomana ovat? Siitä saamme oivan kuvan oheisesta taulukosta:

Multimediadata Koko, 
esimerkiksi
(S = näyte)

bit/näyte Koko 
tavuissa

Siirron kesto 
28,8 kb/s

Sivu tekstiä A4 Vaihtuva 
resoluutio 

2 – 4 kB 0.5 – 1.1 s

Puhelinlaatuinen puhe 
3.5 kHz

10 s, 7 kS/s 8 b/S 70 kB 19.4 s

Musiikki 16 kHz 10s, 16kS/s x 2 16 b/S 640 kB 178 s
Harmaasävykuva 512x512x1 8 b/S 262 kB 73 s
Värikuva 512x512x3 24 b/S 786 kB 218 s
Lääketieteellinen kuva 2048x2048x1 12 b/S 6.2 MB 1 748 s
Satelliittikuva 2048x2048x3 24 b/S 12.6 MB 3 495 s
Video (25 kuvaa/s) 720x576x3 24 b/S 31,1 MB 8 640  s

Taulukko1: Kompressoimattoman informaation määrä

Jo 70-luvulta lähtien on esiintynyt voimakas trendi saattaa audiovisuaalinen data sellaiseen 
muotoon, että sitä voidaan tehokkaasti tallentaa, hakea ja jakaa digitaalisesti. Luonnollisia  
näkymiä  sisältävälle  videolle  on  syntynyt  joukko  standardeja,  joista  uusimalla  H.264:llä 
voidaan kompressoida PAL standardin mukaista televisiokuvaa jopa 1.2 – 3Mb/s juuri ja 
juuri hyväksyttävällä laadulla. Samoin on kehitetty joukko audiota kompressoivia algoritmeja 
kuten AAC ja monet muut. Keinotekoista AV-dataa varten on myös kehitetty suuri joukko 
parametrisoituja  kuvauksia.  Esiintyy  myös  lukuisa  joukko  erilaisia  yhteisesti  sovittuja 
menetelmiä ja rajapintoja kokonaisten virtuaalisten maailmojen esittämiseksi mainittakoon 
tässä yhteydessä vaikka VRML 97 ja X3D. –

Digitaalisessa  muodossa  esitetyn  informaation  tuottaminen  on  siis  entistä 
yksinkertaisempaa. Informaation tallennus on myös halventunut ratkaisevasti. Kun vuonna 
2000 1 GB kovalevykapasiteettia maksoi  n.  10 €,  vuonna 2005 hinta oli  jo  laskenut n. 
1€/1GB tasolle ja tänään (2009) niinkin alas kuin 0.2 €/1GB. Käytännössä tämä merkitsee 
kasvaneen  informaation  määrän  tallentamista  myös  paikallisesti.  Laajakaistaisten 
yhteyksien halpenemisen ja asennettujen installaatioiden lukumäärän kasvun myötä myös 
jokaisella on mahdollisuus sekä jakaa että kuluttaa mediaa aivan toisessa mittakaavassa 
kuin koskaan aikaisemmin.  Myös ns.  WEB 2 on tuonut  mukanaan joukon interaktiivisia 
palveluita,  joihin  itse  kukin  voi  tallentaa  videoita  ja  omia  audiovisuaalisia  luomuksiaan. 
Mainittakoon YouTube ja MySpace. Oman internet radioaseman rakentaminen open source 
komponenteista on myös kohtalaisen yksinkertainen ja lähes jokaisen kukkarolle sopiva 
tehtävä.  Joten audiodatan levittäminen tulee näkemään lähitulevaisuudessa mahdollisen 
ekspansion.

Koska digitaalisen sisällön luominen on olennaisesti helpottunut, niin sen määrä on myös 
kasvanut  räjähdysmäisesti.  Jonkinlaisen  kuvan  kuinka  paljon  informaatiota  tuotetaan 
maailmassa  vuosittain,  voidaan  saada  Lyman  ja  Varianin  tutkimuksesta  ”How  much 
Information”.  Tutkimus  tehtiin  Yhdysvalloissa  Berkleyn  yliopistossa  kahteen  otteeseen, 
vuosina 2000 ja 2003. Tutkimuksista julkaistiin raportit [LYMA00, LYMA03], joissa julkaistu 
data  edustaa  vuosien  1999  ja  2002  tilanteita.  Tutkimuksessa  oli  pääpaino  tuotetun 
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informaation  tallennustarpeesta  ja  toisaalta  myös  sivuttiin  kysymystä  (tallentamattoman) 
informaation vuosta tuottajalta kuluttajalle.

Tutkimuksessa  luokiteltiin  tuotetun  informaation  tallennusvälineet  paperiksi,  filmiksi, 
optisiksi menetelmiksi (CD ja DVD) sekä magneettisiksi välineiksi, joita olivat esimerkiksi 
kovalevyt  tai  videonauhat.  Yhteenvetona  he  arvioivat  vuonna  2000,  että  maailmassa 
tuotetaan vuosittain 1 – 2 eksatavua (miljardi  kertaa miljardi  eli  1018

 tavua) tallennettua 
informaatiota,  vastaten  250  miljoonaa  tavua  jokaista  maailman  ihmistä  kohden.  Tästä 
määrästä  tekstimuotoiset  paperidokumentit  kattavat  vain  0.003  %  osuuden  lopun 
jakautuessa optisen (filmi ja CD/DVD) sekä magneettisen median kesken. Vuonna 2003 
tilanne oli jo muuttunut siten, että tuotetun informaation määrä oli kasvanut jo 5 eksatavuun. 
Kun maailman väestö oli  6.3  miljardia  ihmistä,  niin tuotettu  informaatio  vastasi  800 MB 
jokaista ihmistä kohden (2003). 92 % informaatiosta on tallennettu magneettiselle medialle 
(erityisesti  kovalevyille),  filmin  osuudeksi  laskettiin  7%  ,  paperin  0.01  %  ja  optisten 
medioiden osuudeksi 0.002%.

Tutkimuksessa  todetaan,  että  vuonna  2002  informaation  vuo  sähköisiä  kanavia  pitkin, 
puhelimitse,  internetin välityksellä radion tai  television kautta sisälsi  lähes 18 eksatavua 
informaatiota, 3.5 kertaa enemmän kuin on tallennettu. Oheisessa taulukossa 2 esitetään 
uuden informaation vuo eri välineitä pitkin (luvut teratavuissa). Mielenkiintoista luvuissa oli  
huomata puhelimen dominoiva osuus (ilmeisesti tutkijoiden mielestä kaikki puhuvat kaikkien 
kanssa):

Väline 2002 
Teratavuja

Radio 3 488
Televisio 68 955
Puhelin 17 300 000
Internet 532 897
Yhteensä 17 905 340

Taulukko 2: Informaation vuo eksatavuissa

Informaation tuottaminen ei tutkijoiden mielestä ollut kuitenkaan kovin tasaisesti jakautunut. 
Yhdysvallat  dominoi  voimakkaasti  tallennettua  tuotantoa.  Lyman  &  al  mukaan  siellä 
tuotetaan 40 % uudesta informaatiosta, johon sisältyy 33 % painetusta tallenteista, 30 % 
uusista elokuvista, 40 % optiseen mediaan ja 50 % magneettiseen mediaan tallennetuista 
informaatiosta. 

Oheiseen taulukkoon 3 on koottu yhteen Lyman & al tutkimuksen tuloksia:

Tallennusväline 2002 
Yläarvio

2002
ala-arvio

1999 
Yläarvio

1999 
Ala-arvio

% muutos 
yläarviossa

Paperi 1 634 327 1 200 240 36 %
Filmi 420 254 7669 431 690 58 209 -3%
Magneettinen media 4 999 230 3 416 230 2 779 760 2 073 760 80%
Optinen media 103 51 81 29 28%
Yhteensä 5 421 221 3 416 281 3 212 731 2 132 238 69 %

Taulukko 3: Luvut ovat teratavuissa, yläarviossa oletetaan, että informaatio on digitaalisesti skannattu  
kun taas ala-arviossa sen oletetaan olevan kompressoitua. Negatiivinen muutos filmissä johtuu siitä,  
että 2002 oltiin siirtymässä digitaaliseen kuvaukseen.

Vuoden 2009 tilanne voidaan vain arvata, mutta on hyvät syyt olettaa vuosittain tuotetun 
informaation kasvaneen ainakin 2 – 3 kertaiseksi vuoden 2003 tasoon nähden eli 10 – 15 
eksatavuun.  Ensinnäkin  filmin  osuus  on  pienentynyt  huomattavasti,  koska  valtaosa 
valokuvista otetaan joko kamerapuhelimella tai digitaalisella kameralla, lääketieteellisessä 
kuvauksessa  (erityisesti  röntgenkuvauksessa)  on  siirrytty  suoraan  digitaaliseen 
kuvaukseen. Sää- ja luonnovaroja kartoittavien satelliittien ottamat kuvat ovat kasvaneet 
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suuresti,  samoin  uudet  kaukoputket  (Huble  yms.)  tuottavat  ennennäkemättömän  paljon 
dataa.  Uudet  internet  palvelut  ovat  myös  lisänneet  tallennetun  ja  välitetyn  informaation 
määrää mahdollisesti jopa eksponentiaalisesti.

Kuinka  paljon  yksi  eksatavu  sitten  on?  Maailman  suurimassa  kirjastossa  (Library  of 
Congress) oli vuonna 2003 19 miljoonaa kirjaa ja muuta painettua materiaalia. Jos tämä 
määrä digitoitaisiin, vastaisi prosessin tulos noin kymmentä teratavua.  Viisi eksatavua on 
siten sama määrä kuin puoli  miljoonaa yhtä suurta kirjastoa kuin tämä maailman suurin 
kirjasto  on.  Uudessa  kotimaisessa  televisio-  ja  radio-ohjelmien  arkistointijärjestelmään 
otettiin  mukaan  10  suosituinta  kotimaista  kanavaa.  Tällöin  arvellaan  vuotuiseksi 
tallennustarpeeksi 40 – 50 teratavua [TURT08]. Jos 2009 uuden tallennetun informaation 
määrä  on  maailmanlaajuisesti  15  exatavua,  niin  vastaisi  tämä  300 000  samanlaista 
vuotuista arkistoa mitä Suomessa nyt suunnitellaan. 

Edellä  mainittuja  lukuja  tarkasteltaessa on kohtalaisen selvää,  että  kompressio  on eräs 
keskeisimpiä  menetelmiä  kaiken  informaation  käsittelemisessä.  Joten  sen 
perusmekanismien tunteminen olisi hyödyllistä kaikille niille, jotka joutuvat tekemisiin jollain 
tavalla informaation tallennus ja siirtoketjun kanssa.

1.2 Mitä kompressiolla tarkoitetaan ?

ESIMERKKI 1.1
Kuvitellaan kahta henkilöä, joista toinen on erittäin suulas ja toinen hyvin niukkasanainen. 
Kummankin pitäisi kertoa tietyn tapahtuman kulku. Niukkasanaisen kertomus voi olla hyvin 
tiivis ja kertoa tapahtumasta kaiken olennaisen. Suulaampi kyllä kertoo kaiken ja värittää 
sitä hyvinkin monipuolisesti. Vaikka suulaamman kuvausta voisi olla hauskempaa seurata, 
niin  niukkasanaisemman  puheesta  voisi  kyllä  saada  riittävän  kuvan  tapahtuman 
olennaisesta  kulusta.  Sanotaan  suulaamman  puheen  sisältävän  paljon  redundanssia, 
tapahtuman  kulun  kuvauksen  kannalta  epäolennaisia  seikkoja.  Esimerkiksi  toistoa, 
vaikutelman värittämistä jne. 

Tiivissanaisen  puhetta  voidaan  vielä  koodata  tiiviimmäksi.  Esimerkiksi  voidaan  laskea 
hänen puheessaan käyttämien kirjainten esiintymistiheyttä. Kaikkein useimmin esiintyville 
kirjaimille  käytetään  mahdollisimman  lyhyttä  koodisanaa  ja  mitä  harvimmin  esiintyville 
kirjaimille pidempiä koodisanoja. Eräs hyvin tunnettu esimerkki tällaisesta koodauksesta 
on monille tuttu morse-aakkosto.  

Amerikkalainen  kuvataiteilija  Samuel  Morse,  tuolloin  41-vuotias,  keksi  matkallaan 
Euroopasta Yhdysvaltoihin  idean lennättimestä vuonna 1832.  Laivamatkan aikana hän 
luonnosteli  idean  koodaustavasta,  jossa aakkosten merkit  esitetään  lyhyistä  ja  pitkistä 
sähköpulsseista muodostetuista jonoista merkkejä. Merkkejä kutsutaan ti:ksi (lyhyt pulssi) 
ja  taa:ksi  (pitkä  pulssi).  Myöhemmin  varhain  40-luvulla  hän  oli  muodostanut  valmiin 
koodiston.  Tässä  kehitystyössä  hän  laski  eräästä  päivälehden sunnuntainumerosta  eri 
kirjainten esiintymisfrekvenssin. Kirjaimet e ja t esiintyivät yleisimmin joten näille valittiin 
lyhyt  •  (e) ja  -  (t).  Numerot 0 ja 1 esiintyivät kaikkein harvimmin joten näille valittiin 
koodit • - - - -  (1) ja - - - - -  (0)2.

Tällaista aakkoston koodaamista voidaan jatkaa edelleen. Jos puhuja käyttää kohtalaisen 
suppeaa sanastoa tarinan kertomiseen voidaan sanat luokitella sanakirjan avulla ja varata 
niille jokin sopiva koodi. Jälleen useammin esiintyville sanoille lyhyt koodi ja harvemmin 
esiintyville  voidaan  varata  pidempi  koodi.  Tunnettu  esimerkki  koodikirjan  käytöstä  on 
kansainvälinen  hätäkutsu  S.O.S  (Save  Our  Souls),  morse-aakkosilla  esitettynä 

2 Ulkoasustaan huolimatta morse koodi ei ole binäärinen eikä sovellu kovin hyvin koneiden 
väliseen digitaaliseen liikennöintiin.  Syynä on se,  että  eri  koodit  pitää erottaa toisistaan 
kuten myös koodeilla  muodostetut  sanat  toisistaan.  Esimerkiksi  jos merkkejä  ei  eroteta 
tosistaan sopivalla tauolla ja vastaanotetaan jono  • - . Tarkoitetaanko tällä merkkiparia et 
vai merkkiä a. Morse aakkosilla tapahtuva sähkötys, morsetus, on nykyään lähes kokonaan 
hävinnyt. 
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• • • - - - • • • .  Tällaista  aakkoston  ja  sanaston  koodaamista  kutsutaan  häviöttömäksi 
entropiakoodaukseksi. Menettely on häviötön, jos vastaanottajalla on yksikäsitteinen sana- 
tai  koodikirja  käytössään.  Hän nimittäin  aina palauttaa alkuperäisen viestin  täsmälleen 
alkuperäiseen asuunsa.

Edellä  mainitussa  puhuja  esimerkissä  on  kompressio,  tiivistäminen,  sangen  ilmeistä. 
Vuolaspuhuja saattaa tapahtumien kuvailussa käyttää kymmeniä tuhansia merkkejä, kun 
lyhytsanaisen puhujan viestissä voi kaiken koodauksen jälkeen välitettäviä merkkejä olla 
vain muutama sata.  

Termillä  datan  kompressio  tarkoitetaan  menettelyä  millä  voidaan  pienentää  tietyn 
informaatioerän kuvaamisen tarkoitetun datan määrää. Termit  data ja  informaatio on hyvä 
erottaa toisistaan. Ne eivät ole keskenään synonyymeja teknisessä kielenkäytössä. Datan 
ajatellaan olevan keino tai väline millä tietty informaatio ilmaistaan. Kuten edellä olevassa 
esimerkissä ilmenee niin tietyn informaatio (tapahtuman kulku) voidaan esittää eri määrällä 
dataa, sanoja. Suulaalla on huomattavasti suurempi sanojen vuo kuin niukkasanaisella on. 
Suulaampi joko toimittaa tapahtumien kulun kuvaamisen kannalta epäolennaisia seikkoja 
tai esittää asiantiloja, jotka ovat yleisesti tiedossa. Sanotaan hänen puheensa sisältävän 
datan redundanssia.

Datan  redundanssin  vähentäminen  on  keskeinen  toimenpide  yksittäisten  kuvien  tai 
kuvasarjan  (videon)  digitaalisessa  kompressiossa.  Tiivistämismenettelyssä  erotetaan 
toisistaan  spatiaalinen  redundanssi  ja  temporaalinen  redundanssi  toisistaan.  Edellisellä 
tarkoitetaan  sitä,  että  tietty  kuva-alkio  voidaan  ennustaa  jostain  toisesta  saman  kuvan 
alkiosta.  Esimerkiksi yhtenäisen värisissä kuvapinnoissa saattavat kaikki pinnan pelit3 ovat 
samanvärisiä,  jolloin  tietyn  kuvallisen  naapurialkion  ennustaminen  on  kohtalaisen 
suoraviivaista.  Temporaalinen  redundanssi  taasen  on  sitä  että  ajallisesti  peräkkäisissä 
kuvissa on samankaltaisia piirteitä. Esimerkiksi videon peräkkäisissä kuvissa sama kohde 
voi  esiintyä  kohtalaisen  samanlaisena  (vaikka  hieman  siirtyneenä  eri  paikkaan). 
Tavallisessa videossa esimerkiksi televisiosignaalissa esiintyy kumpaakin redundanssia.

Datan redundanssi on matemaattisesti määriteltävissä oleva suure. Jos 1n  ja 2n ovat kaksi 

eri  samaa  informaatiota  kuvaavien  datajoukkojen  informaatiota  välittävien  yksiköiden 
lukumäärät  (datajoukkojen koot),  niin  ensimmäisen datajoukon suhteellinen  redundanssi 
jälkimmäiseen nähden määritellään lukuna [GONZ02]:

RD10
=1−

1
C R

 (1.1)

Lukua RC  kutsutaan kompressiosuhteeksi:

C R=
n1

n2

 (1.2)

Kun  1 2n n= on  1RC =  ja  vastaavasti  suhteellinen  redundanssi  on  
1

0DR = .  Tällöin 

sanotaan  että  ensimmäinen  esitysjoukko  informaatiosta  (alkuperäinen  data)  ei  sisällä 
suurempaa määrää redundanssia kuin jälkimmäinen esitystapa (kompressoitu data). Kun 

3 Tässä käytetään termiä pel, jolla tarkoitetaan kuvan pienintä osoitettavissa olevaa alkiota. 
Värillisen RGB kuvan kukin pikseli sisältää kolme peliä yksi kullekin värikomponentille.
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n2  << n1, CR → ꝏ ja R
D1

 → 1, jolloin tapahtuu merkittävää kompressiota eli alkuperäinen 

data  sisältää  huomattavan  määrän  redundanssia.  Päinvastaisessa  tapauksessa  eli  kun 
n2  >>  n1, CR → 1 ja R

D1
 → 0, , sanotaan tapahtuvan datan ekspansiota eli jälkimmäinen 

joukko sisältää huomattavasti enemmän dataa kuin alkuperäisen informaation esittämiseen 
olisi ollut välttämätöntä. Ekspansio on yleensä epätoivottu ominaisuus.

ESIMERKKI 1.2
Tarkastellaan  oheista  kuvaa  1.1  Kuva  on  kooltaan  850  x  732  pelia  ja  sisältää  8 
harmaasävyä kuten oikeanpuoleinen histogrammi osoittaa:

Kuva 1: Esimerkki koodausredundanssista.

Ajatellaan  nyt  kuvan  kunkin  pelin  muodostuneen  joukosta  diskreeteistä 

satunnaismuuttujista  kr  (jotka  siis  kuvavavat  pelin  harmaa  sävyä).  Valittaessa 

mielivaltainen peli on tietyn sävyn esiintymisen todennäköisyys, frekvenssi:

( ) , 0,1, 2, ..., 1k
r k

m
p r k L

m
= = −

Missä  L  on  kaikkien  harmaasävyjen  lukumäärä  (esimerkissämme L  =  8),  km on on  k 

harmaasävyn lukumäärä koko kuvassa ja m on kuvan sisältämien pelien lukumäärä. Jos 

tietyn kr :n esittämiseen käytetään tiettyä koodia, jonka pituus on ( )kl r , niin keskimäärin 

tarvitaan kunkin pel:in esittämiseen bittejä:

Lavg=∑
k=1

L−1

l r k  pr r k 

Toisin sanoen eri harmaasävyihin liittyvien koodisanojen keskimääräinen pituus saadaan 
laskemalla  yhteen  kuhunkin  harmaasävyyn  liittyvän  koodisanan  pituus  kerrottuna 
harmaasävyn esiintymistodennäköisyydellä. Jos koodisana on kiinteän mittainen kaikille 

sävyille  niin  ( )kl r v=  vakio,  jolloin  keskimääräinen  pituuskin  on  vakio  v ,  koska 

todennäköisyyksien ( ), 0,1, 2, ..., 1r kp r k L= − summa on 1.
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Kuvan 1 harmaasävyjen esiintymistodennäköisyyksille saadaan laskettua seuraavanlainen 
taulukko, missä koodi 1 on kiinteän mittainen ja koodi 2 vaihtuvanpituinen :

Sävy Lukumäärä pr(rk) Koodi 1 l1(rk) Koodi 2 l2(rk)

73 252953 0.4065 000 3 01 2

109 172809 0.2777 001 3 10 2

36 93887 0.1509 010 3 11 2

0 45691 0.0734 011 3 001 3

146 33259 0.0535 100 3 0001 4

182 8854 0.0142 101 3 00001 5

255 8315 0.0134 110 3 000001 6

219 6432 0.0103 111 3 000000 6

Nyt voidaan laskea koodi 2:n keskimääräinen pituus avgL :

Lavg=∑
k=0

7

l2 rk  pr rk =20.40620.277720.150930.073440.0534

50.01426 0.013460.0103=2.33172 bittiä

Kaavasta  (1.2) saadaan  laskettua  kompressiosuhteeksi  3 1.29472.3172rC = = joten 

koodi 1 on lähes 30% tehokkaampi kuin koodi 1. Kaavasta (1.1) saadaan arvio koodien 
väliselle redundanssille:

1
1 0.2276

1.2947DR = − =

Valtaosa koodattavasta luonnollista dataa sisältävästä videosta on luonteeltaan stokastista, 
satunnaista, siinä mielessä, että valoisuus, värit ja liikkeet määräytyvät epädeterministisesti, 
ennalta arvaamattomasti. Niitä ei siis tunneta varmuudella etukäteen. Yksittäisten kuvien 
(kenttien)  muodostamat  sekvenssit  sisältävät  yleensä  runsaasti  sekä  alueellista  että 
ajallista  toistoa,  runsaasti  redundanssia.  Kuvaelementtien  välillä  on  tietty  korrelaatio  ja 
liikkeet ovat joko siirtymiä, kiertymiä ja/tai supistuvia tai laajenevia luonteeltaan. 

Tietyn  kuva-alkion  arvo  voidaan  usein  ennustaa  sen  naapurialkioista  tai  edeltävien  tai 
seuraavien kuvien (kenttien) vastaavista alkioista. Edellisessä tapauksessa puhutaan kuvan 
sisäisestä  (I-frame4,  intra-frame)  koodauksesta  ja  jälkimäissä  kuvien  välisestä  (P-frame, 
predicted frame) koodauksesta ja liikkeen ennustamisesta. Kun kuvien välinen sisällöllinen 
korrelaatio  on  alhainen  eli  kuvien  sisällössä  on  paljon  vaihtelua,  on  myös  ajallinen 
(temporaalinen)  korrelaatio  alhainen  tai  jopa  häviää,  kun  peräkkäiset  kuvat  ovat  täysin 
erilaiset.  Jälkimmäisessä  tapauksessa  yksittäisen  kuvan  sisäisen  kompression  tarve 
kasvaa  suureksi,  jotta  mielekästä  virheetöntä  kompressoitua  videota  voitaisiin  lähettää. 
Tämä  siksi,  että  alhaisen  temporaalisen  korrelaation  tapauksessa  ei  juurikaan  voida 
ennustaa tulevien kuvien sisältöjä. Toisaalta jos peräkkäisten kuvien välinen korrelaatio on 
suuri (esimerkiksi kuvat sisältävät paljon samoja elementtejä eri tai samoissa paikoissa) on 
kuvien välisellä koodauksella, ns. liikevektoreiden estimoinnilla, suuri osuus temporaalisten 
piirteiden kompressoimiseksi. Näiden syiden vuoksi sekä valokuvissa että videossa voidaan 

4 Tuonnempana tulemme usein käyttämään frame sanan vastineena kehys-sanaa. Tällä 
tarkoittaan siis videosekvenssissä esiintyvää yksittäistä kuvaa.
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saavuttaa nykyään kohtalaisen helposti  kompressiosuhteet  1:50 – 1:150, laadun ollessa 
vielä kohtalaisen hyvä.  

Teoreettisissa  suorituskykytarkasteluissa  mallinnetaan  usein  kuvajonon  stokastisen 
luonteen vuoksi  video Gauss-Markovin stokastiikalla.  Tällä tarkoitetaan sitä että  pel:ien 
arvo riippuu tietyllä todennäköisyydellä spatiaalisesti naapureista tai ajallisesti edeltävistä 
tai  seuraavista  peleistä  (pikseleistä).  Monissa  tapauksissa  lähetettävä  video  muodostuu 
keinotekoisesta datasta. Usein riittää kompression sijasta lähettää vain dataa identifioivat 
parametrit.  Muutokset  voivat  olla  jollain  tavalla  parametrisoitavissa.  Esimerkiksi 
ihmiskasvoista  voidaan  lähettää  kuvan  lisäksi  kasvon  piirteitä  kuvaava  verkko  (mesh). 
Vastaisuudessa,  kun  halutaan  kasvojen  irvistävän,  lähetetään  vain  verkon 
irvistysparametrit,  jotka  sitten  aiheuttavat  ennalta  määrätyn algoritmin  mukaan kasvojen 
irvistyksen. 

2  Videokoodauksen elementit

Kun videokoodausta tosissaan ryhdyttiin kehittämään 70-luvun puolivälissä, tavoitteena oli 
siirtää jonkinlaista videota puhelinlinjoja pitkin, esitettiin seuraavanlainen ajatus: Lähetetään 
sekvenssin ensimmäinen kuva sellaisenaan, seuraavaksi kuvaksi lähetettävässä jonossa 
muodostetaan  erotuskuva  ensimmäiseen  nähden.  Lähetetään  siis  vain  poikkeamat 
ensimmäiseen  nähden.  Kolmas  lähetyskuva  taasen  poikkeama  toiseen  nähden  jne. 
Vastaanotossa rekonstruoitiin  koko kuvajono  alkuperäisen  kaltaiseksi.   Menettelyssä on 
haittapuolena  se,  että  virheet  kasaantuvat  hyvin  nopeasti  jo  muutamassa  sekunnissa, 
tuloksena  melkoista  ”puuroa”.  Tilannetta  pyrittiin  parantamaan  lähettämällä  avainkuva, 
koodaamaton  kuva,  säännöllisin  väliajoin.  Videosekvenssi  jaettiin  siis  jonkinlaisiin 
kuvaryhmiin  GOP  (Group  Of  Pictures),  joissa  avainkuva  toistettiin  säännöllisin  välein. 
Ennen  lähettämistä  kanavaan  supistettiin,  pelien  edustamia  lukuarvoja  tiettyihin  ryhmiin 
”kvantteihin”,  esimerkiksi  typistämällä 12 bittinen data 8 bittiseksi.  Lopulta datalle tehtiin 
yksinkertainen  koodaus,  jossa  useammin  esiintyviä  bittiyhdistelmiä  kuvattiin  lyhyemmillä 
koodisanoilla kuin harvoin esiintyviä (vrt. edellä esimerkkiin 1.2). Monissa ratkaisuissa ei 
sen kummallisempaa ennustajaa käytetty,  vaan aikaisemmin lähetetty kuva vähennettiin 
sellaisenaan,  toisissa  taasen  kuvamuisti  saattoi  sisältää  useamman  kuvan  joiden 
perusteella laskettiin painotettu keskiarvo ennen vähentämistä. Oheisessa kuvassa 2 on 
hahmotettu tällainen yksinkertainen kooderi.

Kvanttisoija Entropia
kooderi

Kuvamuisti
Ennustaja
(painotettu summa)

Kanava

Dekoodatut näytteet

Ennustus

Kuva 2: Tyypillinen videosekvenssin DPCM koodekki, Alkuaikoina ennustaja oli hyvin yksinkertainen

Hyvin nopeasti opittiin, että itse asiassa avainkuvia ei kannata lähettää sellaisenaan vaan 
tiivistettynä.  Tähän  tiivistämiseen  on  ehdotettu  lukuisia  eri  menetelmiä.  On  käytetty 
fraktaaleja,  vektorikvanttisointia,  aallokkeita  ja  muita  keskenään  kilpailevia  menetelmiä. 
Kullakin  menetelmällä  on omat  hyvät  ja  toisaalta  myös huonot  puolensa.  Vuonna 1974 
esittivät tutkijat Ahmed, Natarajan ja Rao menettelyn, missä kuva kannattaa koodata  ns. 
diskreetillä kosinimuunoksella DCT:llä [AHME74]. Tässä kuvan kukin värikanava on jaettu 8 
x 8 lohkoihin. Kullekin lohkolle tehdään ns. kosini muunnos.  Idea oli hyvin kantava, sikäli  
että sen muodostaminen on kohtalaisen nopeaa nykyisillä  tietokoneilla,  on hyvin lähellä 
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ideaalista  Karhunen-Loeve  muunnosta  ja  on  sovellettu  hyvin  monissa  kuvan  ja  videon 
tiivistämissovelluksissa. Menettely on vielä tänään elinvoimainen ja laajasti käytetty.

Kuva 3:  Kuva esittää tulosta kun kosinimuunnoksesta otetaan eri määrä kertoimia huomioon. Jo 8 
kertoimenjälkeen  ei  juuri  merkittävää  parannusta  saavuteta  kuten  alemman  kuvasarjan  virheitä  
esittävästä kuvajonosta ilmenee.

DCT:n  muunnoksen  edut  ovat  kaksijakoiset:  Ensinnäkin  kaikista  8x8:n  alueen  64:stä 
kertoimesta  riittää  ottaa  huomioon  vain  muutama  kerroin  riittävän  hyvän  kuvan 
rekonstruoimiseksi  (vertaa  oheiseen  kuvaan  3).  Toiseksi  kosinimuunnos  on  kohtalaisen 
helposti  laskettavissa.   Muunnos   pakkaa  tehokkaasti.  Sanotaan  alkuperäisen  kuvan 
sisältävän paljon spatiaalista redundanssia, jonka kosini muunnos suodattaa tehokkaasti 
pois. Kosinimuunnos on vielä tänään aivan ajankohtainen menetelmä. Sellaista muunnosta, 
joka kohdistuu vain kuvaan itseensä eikä muihin sekvenssin kuviin sanotaan kuten edellä jo 
ilmeni intrakoodatuksi kuvaksi tai lyhyesti I-kuvaksi.

Kosinimuunnoksen  tuloksena  saadaan  siis  yhtä  monta  kerrointa  kun  lohkossa  on 
elementtejä. Yhden värikanavan 8 x 8 alueelta saadaan 64 reaalilukuista kerrointa. Näistä 
vain muutama, kuten yllä selvisi,  on merkittävä ja lisäksi muunnoksen tuloksena on aivan 
liian  tarkka  lukuarvo  (”liikaa  numeroita”).  Kvanttisoinniksi  sanotaan  prosessia  jossa 
kertoimia  typistetään  (”vähennetään  numeroita”)  ja  niiden  lukumäärää  vähennetään. 
Tuloksena on merkittävä I kuvien kompressio.

Hyvin  nopeasti  videokoodauksen  alkuaikoina  huomattiin  se  ilmeinen  tosiasia,  että 
peräkkäisissä  kuvissa  on  paljon  samankaltaisia  elementtejä  hieman  eri  paikoissa. 
Esimerkiksi  käsi  on  saattanut  liikkua  hieman  eri  paikkaan  myöhemmissä  kuvissa. 
Peräkkäisistä  kuvista  ei  erotuskuvan  lähettäminen  sellaisenaan  olekaan  järkevää.  Sen 
sijaan kannattaisi tutkia mihin suuntaan tietty elementti on liikkunut. Varsinkin kun I kuvissa 
tämä  elementti  on  jo  koodattu.  Peräkkäisistä  kuvista  pyritään  etsimään  liikevektoreita 
tietyille  lohkoille.  Nyt  riittää,  että  lähetään  lohkotiedon  lisäksi  tämä  liikevektori. 
Aikaisemmissa  standardeissa  tämä  liikevektoreihin  liittyvä  lohko  oli  kooltaan  kiinteä  ja 
melko  suuri  (16  x  16).  Sitä  kutsutaan  makrolohkoksi.  Nykyisissä  videokoodekeissa 
makrolohkon  koko  saattaa  vaihdella.   Oheinen  kuva  4  hahmottaa  liikevektoreiden 
muodostamista.
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x

Lohko kuvassa nEstimoitu lohko kuvassa n-1

Kuva 4  MPEG/ITU standardeissa esiintyvän liikkeen kompensoinnin toimintaperiaate. Liikevektori x 
osoittaa  referenssilohkoon  (aikaisemmin  koodatussa  kuvassa   n-1).  Liikekompensoitu  (MC) 
ennustevirhe lasketan vähentämällä jokaisesta pelistä (kuvassa n) vastaavan lohkon M estimoidulla  
pelillä (kuvasta n-1) siis MCvirhe = Mn – Mn-1

Ikävä kyllä pelkkä liikevektorin lähettäminen ei yleensä riitä. Kun kaikki lohkon pelit eivät 
liiku  saman  lailla  tai  tausta  ja  valaistusolosuhteet  voivat  hieman  vaihdella.  Joudutaan 
koodaamaan ennustevirhe. Tämä tehdään siten, että ennustetaan liikevektoreiden avulla 
mikä seuraava kuva voisi olla ja vähennetään ennustetusta kuvasta oikea vuorossa oleva 
kuva. Oheisessa kuvassa 5 huomataan miten dramaattinen vaikutus koko ennustuksella ja 
virhekuvan  lähettämisellä  on.  Tehokkaalla  liikevektoreiden  muodostamisella  ja 
peräkkäisistä  kuvista  saman  elementin  poistaminen  vähentää  olennaisesti  lähetettävän 
datan määrää ilman merkittävää laadun heikkenemistä. 

Alkujaan  liikevektorit  muodostettiin  kokonaispelin  tarkkuudella,  sitten  siirryttiin  puolipelin 
tarkkuuteen (kuten MPEG-2:ssa). Uusimmissa standardeissa tarkkuus on jo 1/8 peliä. Mitä 
tarkempi liikevektoreiden muodostus sitä parempi on myös ennustus [SIKO05]. Vastaavasti 
kompressiotehokkuus myös kasvaa. Tosin on huomattava, että liikevektoreiden laskeminen 
voi olla hyvin vaikeata ja aikaa kuluttava prosessi koska peräkkäisissä kuvissa pitää löytää 
lohkojen (pelien) yksikäsitteinen vastaavuus.
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Kuva 5:  Liike-estimoinnin vaikutus:  a) video sekvenssin kuva n-1,  b)  saman sekvenssin kuva n.  
Kuvat c,d,e ja f ovat erotuskuvia eli kuvaavat poikkeamia. c) kuvien a ja b erotus. Kuva d) esittää  
estimoidun  kuvan ja  b:n  välistä  virhettä  kun  referenssikuvana  on  käytetty  a:ta  ja  liikevektorit  on  
muodostettu a:sta b:hen käyttäen lohkokokoa 16 x16 ja ennusteet muodostettu 1 pelin tarkkuudella  
e)  on  muutoin  samanlailla  muodostettu   kuin  d  mutta  tarkkuus  on  ½ peliä,  f)  käytetty  ¼  pelin  
tarkkuutta  ja  lohkoina  on  8  x  8.  Selvästi  nähdään  kuinka  dramaattinen  vaikutus  on  
liikekompensoinnilla. Kuvasarja esittää kirjoittajan lastenlasta Aleksia ja on muodostettu virtualdubilla  
sekä MSU:n kehittämällä suodattimella.

No  hyvä.  Liike-estimaattorilla  ja  muunnoksella  saadaan  kohtalaisen  hyvä  koodekki  jo 
aikaiseksi.  Tämä  ei  vielä  kuitenkaan  riitä.  Itse  alkuperäisestä  video  sekvenssistä 
vähennetään  vielä  ennustettu  kuva.  Siis  kun  kuvaryhmän,  GOP:n,  ensimmäinen 
intrakoodattu  kuva  on  muodostettu,  muodostetaan  tälle  käänteismuunnos,  tallennetaan 
kuvamuistiin, lasketaan liikevektoreiden paikat kuvassa ja pyritään ennustamaan millainen 
olisi  seuraava  koodattava  kuva.  Tämä  vähennetään  sitten  alkuperäisen  sekvenssin 
kuvasta,  jolle  tehdään  kosinimuunnos  ja  käytetään  uudelleen  hyväksi.  Nyt  varsinainen 
lähettävä  kuvajoukko  muodostuu  aika-ajoin  lähettävistä  I  kuvista,  joiden  välissä  on 
ennustettuja kuvia. Nämä ennusteet voidaan muodostaa joko aikaisemmista kuvista ns. P 
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kuvat  (predicted)  tai  tulevista  ja  menneistä  kuvista  ns.  B  kuvat  (bipredicted). 
Temporaalisesta  redundanssista  johtuen voivat  nämä ennustekuvat  olla  datamäärältään 
kohtalaisen  pieniä. 

Lopulta ennen koodatun videon lähettämistä lähetyskanavaan , DVD-levylle internettiin tai 
muualle  pyritään  vähentämään  mahdollisimman  paljon  samankaltaisena  toistuvia 
koodisanoja. Muodostetaan ns. entropiakoodaus.

Oheisessa kuvassa 6 on esitetty edellä kuvattu ns. hybridi video enkooderi malli. Tällaista 
toimintamallia käyttävät lähes kaikki nykyäänkin käytössä olevat koodekit, yksityiskohdissa 
esiintyy toki huomattavaa variointia.  

-

+

Liike-
kompensoitu
ennustaja

Liike-
esitmaattori

Kuvamuisti

Käänteis-
muunnos/
dekvantisointi

Koodekin
ohjaus

Entropia-
koodaus

Esikäsitelty
video in

Kompressoitu
data

Erosignaali

Muunnos/
kantisointi

INTRA

INTER

INTRA

Jako
lohkoihin

INTER

Kuva 6 Hybridin videoenkooderin toimintaperiaate: Aikaisemmista kuvista muodostettu ennuste 
vähennetään prosessoitavasta kuvasta, jäännös eli liikekompensoitu erotuskuva (residuaalinen 
kuva)  muunnetaan  lohkomuuntimella  (kuten  DCT:llä),  kvantisoidaan  ja  koodataan lähetystä 
varten. Jaksollisin välein lähetetään yksinomaan lohkomuuntimella muodostetut avainkuvat.

3  Still kuvien kompression elementit

Still kuvalla tarkoitetaan tässä yksittäistä kuvaa kuten valokuvaa, maalausta tai piirustusta. 
Suomen kielen sanavarasto on tässä hieman suppea. Englanninkielessä video muodostuu 
peräkkäisistä  lomitetuista  tai  lomittamattomista  visuaalista  informaatiota  sisältävistä 
”frameista”,  kehyksistä,  ja  valokuvat,  piirustukset  yms.  ovat  ”image”5.  Seuraavassa  kun 
puhutaan  kuvista,  tarkoitetaan  nimenomaan  jälkimmäistä  ”image”  merkitystä.  Kun 
videojakso muodostuu kuvista ”frameista”,  niin helposti  voidaan ajatella,  että yksittäisten 
still  kuvien  kompressio  kannattaisi  tehdä  samankaltaisesti  kuin  videon  I  kuville.  Hyvin 
pitkälle kuvien kompression alkuaikana 90 luvulla ja sitä ennen näin meneteltiinkin. Tehtiin 
ortogonaalimuunnos,  kuten diskreettikosinimuunnos,  jota seurasi  kvanttisointi  ja  entropia 
koodaus. Karkeasti ottaen näin menetellään JPEG standardissa (toki tämä sisältää paljon 
muutakin). Yksittäisillä kuvilla on joitakin erityispiirteitä verrattuna videoon. Ensinnäkin kuvia 
katsotaan huomattavasti pidempään kuin videon yksittäistä kuvaa (jossa aikaa on varattu 
1/25  sekunttia  lomittamattomalle  videolle).  Virheet  paljastuvat  helposti.  Toiseksi 
värimaailma voi olla huomattavan suuri. Kolmanneksi kuvien käyttötarkoitus on erittäin laaja 
matkamuistoista  ja  kuvituskuvista,  tieteellisiin  kuviin  saakka.  Neljänneksi 

5 Englannin yleiskieli vielä jatkaa sisältämällä frame ja image käsitteen lisäksi sanat figure ja  
picture omaan sanastoonsa. 
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resoluutiovaatimukset voivat olla suuria jotta kuva näyttäisi  terävältä.  Viidenneksi  kuvien 
sisältöä voidaan muokata hyvin  laajasti,  vaihtaa perspektiiviä,  korjata  sävyjä,  poistaa ei 
haluttuja  osia,  korostaa  tiettyjä  piirteitä  jne.  Siksi  kuvien  kompressiolle  asetetaan  aivan 
toiset vaatimukset kuin videolle.

Kuten aikaisemmin on jo tullut todettua, niin luonnollisia näkymiä sisältävissä kuvissa on 
pelien välillä vahva spatiaalinen korrelaatio. Tilannetta hahmottaa oheinen kuva 7. Tässä 
on  muodostettu  yksinkertainen  erotus  vierekkäisistä  peleistä  ja  saatu  tuloksena  alempi 
erotuskuva. Alarivin histogrammi kuvissa nähdään selvästi, että data on jakautunut selvästi  
0:n  lähelle.   Tätä  havaintoa  on  käytetty  hyväksi  häviöttömissä  kuvan 
kompressiomenetelmissä,  joissa  pyritään  mahdollisimman  paljon  eliminoimaan  pelien 
välistä redundanssia ja saamaan koodattavan datan jakauma mahdollisimman ”kapeaksi”, 
eli  datan varianssi  pieneksi.  Tämä siksi,  että saataisiin laadittua datalle mahdollisimman 
tehokas symbolikoodi. 

Kuva 7: Spatiaalinen korrelaatio. Alempi erotuskuva on muodostettu laskemalla vierekkäisten pelien  

erotus e(i,j)=f(i,j)-f(i,j-1) .  Jotta erotus saataisiin paremmin esille, lisättiin siihen 128 ja erotustermit  

kerrottiin vielä 8:lla. Alarivin vasemmanpuoleinen histogrammi on muodostettu alkuperäisestä kuvasta 
ja oikeanpuoleinen taasen erotuskuvasta. Selvästi havaitaan, että alkuperäisessä kuvassa on vahva  
spatiaalinen korrelaatio pelien välillä. Kuva on otettu Baikalin Olhon saarella.
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Oheiseen kuvaan 8 on hahmoteltu tällainen spatiaalista korrelaatiota hyödyntävän koodekin 
toimintaperiaate. Tämän tyyppisissä koodekeissa voidaan käyttää lokaaleja, globaaleja tai 
adaptiivisia menetelmiä ennusteen muodostamisessa. Yleensä käytetään m aikaisemmin 
muodostetun pelin arvon lineaarista kombinaatiota. Esimerkiksi 1-ulotteisessa tapauksessa 
voidaan estimointi tehdä kullekin kuvan pel sarakkeelle seuraavasti:

f ennustaja x , y =∑
i=0

m

i f x , y−i   (3.1)

missä  iα on  ennuste  kerron.  On  hyvä  huomata,  että  näissä  koodekeissa  joudutaan 

lähettämään jokaisella sarakkeella (rivillä) m ensimmäistä pelin arvoa sellaisenaan. Koska 
dekooderi  ei  pysty  päättelemään niiden  eksplisiittistä  arvoa mistään.  Vaikka  kooderi  on 
häviötön, niin sen koodaustehokkuus, kompressiosuhde, ole kovin suuri.  Parhaimmillaan 
saavutetaan kompressiosuhde 1:2 ennen varsinaista symbolikooderia. 

Ennustaja

+ symboli
enkooderi

Kompressoitu
kuva

symboli
dekooderi

+

-

++

+

Ennustaja

Purettu
kuva

Kuva

Kuva  8:  Spatiaalista  korrelaatiota  hyödyntävä  koodekki.  Ennustajassa  käytetään  jo  aikaisemmin 
koodattua peliä.

Voidaanko  koodaustehokkuutta  sitten  parantaa?  Toki.  Mutta  valitettavasti  parannus 
voidaan tehdä vain häviöiden kustannuksella. Toisaalta riittävä kriteeri on se, että lopullinen 
kuvankäyttäjä  ei  huomaa häviöitä  tai  sovelluksessa häviöllä  ei  ole  juurikaan merkitystä. 
Tavallisesti  kompressiotehokkuutta  pyritään  lisäämään  käyttämällä  jonkinlaista 
muunnosalueen  tekniikkaa  aivan  kuten  I  kuville  videossa.  Perusvaatimuksena 
muunnokselle on ensinnäkin se, että muunnokselle pitäisi olla olemassa helposti laskettava 
käänteismuunnos  eli  muunnetusta  kuvasta  pitäisi  voida  laskea  alkuperäisen  kuvan 
kaltainen  kuva.  Toiseksi  muunnoksen  pitäisi  olla  laskettavissa  kohtalaisen  rajallisessa 
ajassa ja muistimäärässä. Kolmanneksi muunnoksen pitäisi olla yksikäsitteinen eli kahden 
eri  kuvan  muuntaminen  ei  saisi  johtaa  samaan  muunnostulokseen.  Neljänneksi 
muunnoksen pitäisi olla tehokas eli kompressiosuhteen pitäisi olla mahdollisimman hyvä. 
Viidentenä  vaatimuksena  asetetaan  usein  se,  että  menetelmän  pitäisi  soveltua 
mahdollisimman  moneen eri  sovellukseen  eli  samaa  muunnettua  kuvaa  voidaan  siirtää 
langallisia ja langattomia verkkoja pitkin kuten myös tallentaa magneettiseen mediaan ja 
hyödyntää monissa tieteellisissä tai ei-tieteellisissä sovelluksissa.

Vaatimus  1:  Käänteismuunnoksen  olemassaolo.  Tyypillinen  esimerkki  tehokkaan 
käänteismuunnoksen  olemassaolosta  on  edellä  mainittu  diskreetti  kosini  muunnos, 
johdannainen  yleisemmästä  fourier  muunnoksesta.  Toinen  hieman  harvemmin  käytetty 
ortogonaalinen muunnos on walsh muunnos.  Siinä kun kosinimuunnoksen tulokset  ovat 
reaalilukuja, niin walsh muunnoksessa ne ovat binäärisiä. Ortogonaalimuunnokselle usein 
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asetetaan  vaatimuksena,  että  sen  pitää  olla  lineaarinen,  separoituva  ja  unitaarinen 
[SIKO05].  Matriisi muodossa näillä tarkoitetaan:

• Lineaarisuus: M(a+b) = M(a) + M(b), summan muunnos on muunnosten summa
• Separoituvuus:  M(a)  =  L(a)N(a),  muunnos  voidaan  muodostaa  alkeellisimmista  

muunnoksista.
• Unitaarisuus: M-1(a) = MT(a) käänteismuunnos on muunnoksen transpoosi

Nimittäin näistä vaatimuksista seuraa, muunnettavalle kuvalle I saadaan muunnoskertoimet 
C laskettua matriisiyhtälönä:

C = MIMT

ja yksinkertaisesti palautettua :

MTCM = MT(MIMT)M = (MTM)I(MTM) = 1I1 =I 

Viime  aikoina  on  entistä  enemmän  alettu  käyttää  aallokkeita  (muun  signaalinkäsittelyn 
ohella) varsinaisen kompressioon.  Näissä ei välttämättä em. ehdot aina toteudu vaikka 
tulokset ovat erinomaisia.

Vaatimus 2:  Laskentatehokkuus.  80-luvulla  ja  osin  90-luvulla  oli  tutkimuksen kohteena 
fraktaalimuunnokset.  Nämä  olivat  kohtalaisen  helposti  laskettavissa  ja  muunnostulokset 
olivat erinomaisia. Jopa kompressiosuhteet 1:1000 olivat mahdollisia. Näissä oli vain yksi 
huono puoli: ns. atraktorit eli kuva-alueet, joista fraktaalit voitiin kehittää koneellisesti, olivat 
hankalasti  tai usein lähes mahdoton löytää tehokkaasti  ja nopeasti.  90 luvulla kehitettiin 
erilaisia iteratiivisia järjestelmiä kokonaisten kuvien koodaamiseksi muutamasta atraktorista 
lähtien.  Valitettavasti  kuvien  laatu  ei  ollut  sen  parempi  kuin  mitä  DCT  järjestelmistä 
pystyttiin  muodostamaan.  Laskenta  oli  myös  erittäin  työlästä  vaatien  paljon  muistia  ja 
konekapasiteettia.

Erityisesti  mobiileissa,  kannettavissa,  järjestelmissä on rajallisen akkutehon vuoksi  myös 
laskentatehokkuus  usein  sangen  rajallinen.  Kuitenkin  myös  näissä  järjestelmissä  pitäisi 
pystyä välittämään luotettavia kuvia nopeasti ja tehokkaasti.

Vaatimus 3:  Muunnoksen yksikäsitteisyys. On kohtalaisen selvää, että kahden eri kuvan 
muunnos ei saisi johtaa samaan muunnostulokseen. Kääntäen ei aina ole näin. Esimerkiksi 
liikennöinnissä tapahtuva virhe voi muuttaa koodattavaa kuvaa, vaikka kuva olisi muutoin 
kohtalaisen  hyvä.  Hyvä  muunnos  on  myös  hyvin  vahva  virheitä  vasten.  Tuonnempana 
esiteltävässä  aallokkemuunnoksen  EZW  ja  SPITH  algoritmeissa  on  robustisuus  vikoja 
vastaan huomattavasti vahvempi kuin esimerkiksi pelkkä DCT pystyisi luomaan yksinään 
(JPEG  standardiin  sisältyvä  hierarkkinen  progressiivinen  toimintatapa  parantaa  myös 
robustisuutta).

Vaatimus  4:  Muunnoksen  tehokkuus: Muunnoksen  pitäisi  myös  kompressoida 
mahdollisimman  tehokkaasti.   Tuloksena  olevaa  laatua  voidaan  mitata  monella  tavalla. 
Tavallisimmin  käytetään  objektiivista  signaalikohinasuhdetta  tai  subjektiivisia  arvioita. 
Objektiivissa  mittauksissa  esimerkiksi  DCT  kompressoi  kohtalaisen  tehokkaasti,  mutta 
suurilla kompressiosuhteilla DCT:n tuloksia vaivaa mosaiikkimainen laatoitusefekti. Koska 
ihmissilmä on herkkä havaitsemaan jyrkkiä muutoksia niin laatoitusefekti on usein erittäin 
häiritsevä.  Tätä  virhettä  on  pyritty  minimoimaan  jakamalla  kompresoitava  kuva  osittain 
päällekkäin oleviin lohkoihin. Kullekin lohkolle tehdään oma muunnoksensa. Puhutaan LOT 
(Lapped Orthogonal Transform) tekniikasta. H.264 ja H.263+ videostandardeissa käytetään 
ns.  de-blocking suodatusta rajojen häivyttämiseksi.  Yllättävää näissä tekniikoissa on se, 
että  objektiivisilla  laatumitoilla  mitattuna  voi  kompressiossa  tapahtua  heikennys  vaikka 
silmin  nähden  havaittu  subjektiivinen  laatu  parantuukin.  Nykyään  suositussa 
aallokemuunnoksessa muunnos kohdistuu koko kuvaan ja varsinaista lohkoefektiä ei näy.

Vaatimus 5:  Laaja  sovellusalue.  Muunnosalgoritmia  pitäisi  voida  käyttää  hyvin  monissa 
sovelluksissa,  esimerkiksi  tehorajoitteisissa  järjestelmissä  (kamerat,  puhelimet  jne.), 
tuloksia pitäisi voida tallentaa massamuistilaitteille ja siirtää kuluttajalle eri välineitä pitkin 
kuten  muistikorteilla,  IP  verkoissa,  langattomasti,  USB:n  kautta  tietokoneille  jne. 
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Seurauksena tästä on, että kompressio ja kanavaan sopeuttaminen pitäisi olla joustavaa ja 
vikasietoista. 

Nämä  vaatimukset  täyttävät  muunnosmenettelyt  esiintyvät  mm.  JPEG,  JPEG-2000  ja 
MPEG-4  perheeseen  sisältyvissä  still-kuva  standardeissa.  Ensin  mainitussa  JPEG 
standardissa sovelletaan diskreettiä kosinimuunnosta (DCT) ja kahdessa jälkimmäisessä 
diskreettia  aallokemuunnosta  DWT:tä  (Discrete  Wavelet  Transform).  DCT  menettelyssä 
jaetaan  kuva  NxN  kokoisiin  lohkoihin,  tavallisimmin  8  x  8  kokoisiin.  Kuhunkin  lohkoon 
sovelletaan erikseen diskreettiä  kosinmuunnosta.  Muunnoksen tuloksena syntyy kullekin 
lohkolle DC tekijä sekä eri määrä korkeampitaajuisia komponentteja. Muunnoksen tulokset 
käydään läpi tietyssä järjestyksessä alkaen DC kertoimesta ja kvanttisoidaan, jolloin myös 
vähemmän tärkeät kertoimet häviävät. Koko kuvan muunnosprosessissa käydään kunkin 
lohkon  DC  kertoimet  läpi  ja  muodostetaan  niiden  välille  yksinkertainen  erotus.  Näin 
saadaan tehokkaasti pienennettyä spatiaalista redundanssia.  Lopulta tuloksesta laaditaan 
vaihtuvanmittainen ns.  Huffman koodi.   Oheiseen kaaviokuvaan 9 on hahmoteltu  JPEG 
standardin mukainen perustoimintatapa.

DCT kvanttisointi entropia
koodaus

Huffman
taulu

kvanttisointi
taulu

DC/AC
suodatus

Kompressoitava
kuva

Kuva 9: Jpeg standardin ns. baseline-koodekin toimintaperiaate, Jpeg sisältää myös häviöttömän ja 
progressiivisen toimintatavan  (näitä käsitellään tuonnempana).

JPEG  standardiin  sisältyvä  kvanttisointiprosessi  on  sangen  mielenkiintoinen. 
Kvanttisointiprosessissa hyödynnetään etukäteen laadittuja taulukoita. Taulukoita on kaksi 
kappaletta: toinen luminanssi- ja toinen krominanssi- eli värisignaalille. Nämä taulukot on 
laadittu ihmissilmän havaintokyvyn pohjalta. Toinen kiinnostava piirre on ns. progressivinen 
toimintatapa,  joka  internetin  alkuaikoina  90  luvun  puolivälissä  oli  hyvin  suosittu  ja 
tarpeellinen.  Tässä  tavassa  kuva  kompressoidaan  aluksi  hyvin  karkealla  resoluutiolla 
(alkuperäisestä  kuvasta  otetaan  näytteitä  harvakseen).  Kun  koodaus  edistyy,  niin 
tarkennetaan  näytteenottoa  ja  koodataan  kuva  tarkemmalla  resoluutiolla,  prosessia 
toistetaan, kunnes kuva on kompressoitu lopulliseen muotoonsa. Vaikka menettely on hidas 
ja välitettävä datamäärä on suurempi kuin pelkästään lopullisen kuvan siirtäminen, niin siinä 
on se etu, että hitailla liikennöintiyhteyksillä vastaanotetaan aluksi edes jonkinlainen kuva 
joka  istunnon  kuluessa  tarkentuu  lopulliseen  muotoonsa.  Nykyisillä  nopeilla 
tietoliikenneyhteyksillä menettelyllä ei juuri ole suurta hyötyä, paitsi kun halutaan välittää 
erittäin suuria kuvia (usean megatavun kokoisina).

3.1 Aallokemuunokset

Aallokkeet ovat kohtalaisen uusi signaalinkäsittelytapa. Niitä on sovellettu hyvin monessa 
keskenään  täysin  erilaisissa  ympäristöissä,  mainittakoon  esimerkiksi  FBI:n 
sormenjälkikirjasto,  maankuoren  liikkeiden  GPS  dataan  pohjautuvat  analyysit, 
painovoimavaihteluiden  laskennat,  kartografia,  säätilan  käyttäytyminen,  taloustieteet, 
astrofysiika jne. Sanalla sanoen aallokket ovat löytäneet tiensä kaikkialle sinne missä 1 D, 2 
D  ja  3  D  signaalia  pitää  suodattaa,  muokata,  laskea  signaalin  avulla  hypoteeseja  ja 
estimaatteja.  Aallokeanalyysit  ovat  tänään keskeisimpiä  signaalinkäsittely  menetelmiä  ja 
korvaavat  monissa  yhteyksissä  perinteiset  fourier-analyysit.  Laajat  sovellusalueet 
perustuvat  sopivasti  valittujen  aallokkeiden  kykyyn  sovittaa  ne  ns.  multiresoluutio 
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analyysiin,  suodatukseen ja kohinan poistoon. Menetelmiä,  jolla voidaan parantaa datan 
konstruointia  ja  jälkikäsittelyä  [MORE99,  El-SH03].  Diskreetit  aallokemuunokset,  DWT:t, 
ovat keskeinen tekniikka monissa kuvan kompressio-menetelmissä kuten MPEG-4:n still-
kuvissa  ja  JPEG  2000  standardissa.  Niitä  on  sovellettu  myös  videoissa,  mainittakoon 
kokeelliset WaveVideo [FRAN98] ja DVC [MARP02] sekä BBC yleisradioyhtiössä kehitetty 
Dirac [BORE05a, BORE05b, TUN07].

Kun  kerran  aallokkeet  ovat  muodostuneet  niin  keskeiseen  asemaan  kaikessa 
signaalinkäsittelyssä  niin  aivan  aiheellisesti  voidaan  kysyä  mitä  ne  oikeastaan  ovat? 
Yksinkertaistettuna aallokkeet ovat funktioita, jotka määritelty äärellisessä ajassa ja joiden 
keskiarvo on nolla [SAHA00]. Ikään kuin lyhyitä aallon poikasia, siitä nimi. Suomenkieleen 
on myös ehdotettu hieman kuvaavampi nimi: aaltonen. Aallokemuunokset muodostetaan 
laskemalla  ”yhteen”,  superponoimalla,  joukkoa  perusaallokkeita  tai  kantafunktioita.  Näitä 
kantafunktiota tai alkeisaallokkeita (baby wavelet) voidaan muodostaa yhdestä prototyyppi 
aallokkeesta,  ns.  äitiaallokkeesta  (mother  wavelet),  skaalauksilla  ja  siirroilla.  Kun 
perinteisessä  fourier  analyysissa  kantafunktiot  (sinit  ja  kosinit)  ovat  alkaneet  hamasta 
äärettömyydestä ja päätyvä äärettömyyteen niin aallokket ovat siis ajallisesti äärellisiä. Jos 
jollakin äärelliskestoisella signaalilla x(n) on N komponenttia niin diskreetti aallokemuunnos 
voidaan esittää matriisimuodossa N x N.

Diskreetti aallokemuunos voidaan toteuttaa ryhmällä suodattimia, kuten oheisessa kuvassa 
1.9  on  esitetty.  Menettelyä  kutsutaan  kirjallisuudessa  alikaistakoodukseksi.  Sopivalla 
suodattimien  valinnalla  voidaan  alkuperäinen  signaali,  kuten  esimerkiksi  kuva, 
rekonstruoida  täsmälleen.  Kuvassa  esitetty  suodinpankki  jakaa  alkuperäisen  kuvan 
horisontaaliseen (H), vertikaaliseen (V), diagonaaliseen  ja kantakaista (B) alikaista kuviin, 
joista jokainen on kooltaan neljännes alkuperäisestä kuvasta. 

Kuva 10:  tyypillinen 1 D alikaista koodauksessa käytetty kaksivaiheinen oktaavisuodinpankki, LP =  
alipäästö, HP = ylipäästösuodin. Nimensä mukaisesti suodattimien ulostulo jaetaan kahdella.

Aallokkeiden ortonormaalien kantafunktioden konstruointi  voidaan muodostaa jatkuvassa 
ajassa.  Samaan  tulokseen  voidaan  kuitenkin  päätyä  myös  diskreeteillä  suodattimilla. 
Daubechies oli ensimmäisiä, jotka havaitsivat, että tiettyjen säännöllisyysehtojen vallitessa 
voidaan diskreetti-aika suodattimilla päätyä jatkuva-aikaisiin aallokkeisiin [DAUB88]. Tulos 
oli erittäin radikaali ja käytännöllinen. Nimittäin valitsemalla sopivasti ortonormaalin kannan 
aallokkeita voidaan samoja  (äärellisen impulssivasteen omaavia) suodattimia käyttää sekä 
rekonstruointiin  että  dekompositioon.  Vasta  Dubechies:n  tutkimus  käynnisti  suuren 
kiinnostuksen aallokeiden tutkimuksessa ja  soveltamisessa.  Niin  suuren,  että  on vaikea 
edes kuvitella mitään signaalinkäsittelyn sovellusaluetta missä aallokkeilla ei olisi keskeinen 
osuus.  

Kun  tällaista  suodinpankkia  käytetään  rekursiivisesti,  voidaan  tulokset  ryhmitellä 
pyramidimaiseen rakenteeseen, sen mukaan miten merkittävä tietty alikaista on. Oheisessa 
kuvassa 11 on muodostettu ns. haar tyyppisillä aallokkeilla rekursiivisesti kahteen kertaan 
ja saatu tulokseksi kukin alikaista. 
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Kuva 11: Haar-tyyppisellä aallokkeella muodostettu kuvan dekompositio alikaistoihin.

Hierarkkisessa alikaistajärjestelmässä, lukuun ottamatta korkeimman taajuuden alikaistoja, 
voidaan  jokainen  tietyllä  skaalalla  oleva  kerroin  liittää  seuraavalla  hienomalla  skaalalla 
samassa orientaatiossa laskettuun kertoimeen. Karkeammalla skaalalla olevan kertoimen 
sanotaan  olevan  äiti-kerroin  ja  kaikki  kertoimet  hienommalla  skaalalla  samassa 
orientaatiossa ja spatiaalisessa paikassa sanotaan olevan lapsia ja siis äidin jälkeläisiksi. 
Selvästi  nämä  muodostavat  puumaisen  rakenteen.  Kuvaan  12  on  hahmoteltu  tällainen 
rakenne. 

Saphiro  kutsui  tällaista  rakennetta  aallokekertoimien  nollapuuksi  ja  esitti  tyylikkään 
algoritmin puun entropiakoodaukseksi  [SHAP93].  Menettelyä kutsutaan EZW algoritmiksi 
(Embedded Zerotree Wavelet).  Nollapuu perustuu sellaiseen olettamukseen, että jos tietyn 
karkean  skaalan  aallokekerroin  on  merkityksetön  tiettyyn  kynnysarvoon  T  nähden,  niin 
kaikki  saman  orientaation  hienommalla  skaalalla  muodostetut  allokekertoimet  samassa 
spatiaalisessa paikassa ovat merkityksettömiä tähän kynnysarvoon T nähden. Ideana on 
siis muodostaa nolla symboolien muodostama puu, joka alkaa juuresta (arvoltaan myös 
nolla)  ja  voidaan  merkitä  lohkon  lopuksi.  Monet  korkeampitaajuisten  alikaistojen 
(tarkempien  resoluutioiden)  merkityksettömät  kertoimet  voidaan  näin  suoraan  hylätä 
enkoodausprosessissa.   EZW  nollapuun  tunnusmerkkinä  onkin  se,  että  alikaistojen 
tuloksena  syntyneet  bitit  on  generoitu  niiden  merkityksen  mukaiseen  järjestykseen. 

LL3

HH3LH3

HL3 HL2 HL1

LH2

LH1

HH2

HH1

Kuva 12: Alikaistojen  äiti-lapsisuhde.  Nuolet  osoittavat  äitien  alikaistoista 
lapsiin.  Alimman  taajuuden  alikaista  on  vasen  ylänurkka  kun  taas  korkeamman 
taajuuden  on  oikea  alanurkka.  Kuvaan  on  myös  hahmoteltu  aallokepuu  joka  on 
muodostunut HH3:n kaikista jälkeläisistä. HH3:n kerroin on 0-puun juuri, mikäli tämä  
on merkityksetön, niin kaikki muutkin ovat merkityksettömiä
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Tuloksena  saadaan  täysin  upotettu  kompressoitu  koodi,  joka  ei  edellytä  minkäänlaista 
koodikirjaa,  etukäteen tapahtuvaa opetusta  tai  tietämystä kuvan rakenteesta.   EZW:ssa 
enkooderi voi lopettaa koodaamisen täsmällisesti silloin kun vaadittu kompressiosuhde tai 
laatu  on  saavutettu.  Vastaavasti  kun  bittijono  on  annettu  voi  dekooderi  lopettaa  koska 
tahansa ja  dekoodattu  kuva vastaa sitä  tasoa missä vastaavasti  enkoodausprosessi  oli 
samaisessa  lopetuskohdassa.  Menettelyn  etuna  on  ensinnäkin  skaalautuvuus  eli  eri 
sovelluksia  varten  voidaan esittää samasta (kompressoidusta)  kuvasta  eri  resoluutioisia 
tuloksia, toiseksi kuvat voidaan siirtää ja näyttää progressiivisesti. Kolmantena etuna on se, 
että kuvat voidaan kompressoida huomattavan etukäteen tarkoiksi mutta lähetys kuluttajalle 
vain sillä tarkkuudella kuin kuluttaja niitä tarvitsee tai kanava antaa myöden. Erinomaisen 
hyödyllinen  piirre  verkottuneessa  ympäristössä  tai  kun  selataan  suuren  kuvapankin 
sisältöä.

EZW algoritmissa aallokekertoimet käydään läpi  lähetyksessä sellaisessa järjestyksessä, 
ettei mitään lapsi solmua käydä läpi ennen äitiä (vrt kuvaan 13). Jos muunnos skaaloja on 
N niin läpikäynti aloitetaan alhaisimman taajuuden alikaistasta LL0 jota seuraa kaistat HL0, 
LH0 ja HH0  josta siirrytään 1-skaalaan  jne. kunnes saavutetaan T, siis LLN-1,  HLN-1, LHN-1 ja 
HHN-1.

Edellä kuvatun menetelmän hyöty on ilmeinen. Puun läpikäyminen aloitetaan 0 arvoisesta 
juuresta, jolloin puu sisältää 0 arvoiset symbolit. Käytäessä puuta läpi korkeampi taajuisilla 
kertoimilla  (hienommalla  resoluutiolla)  jätetään  monet  merkityksettömät  kertoimet  pois 
koska puu (oktaavisuodattimissa) kasvaa aina neljällä. Tällöin koodattavien bittien järjestys 
on  järjestetty  niiden  merkityksen  mukaan,  jolloin  enkooderi  voi  lopettaa  kun  vaadittava 
kynnystaso  on saavutettu.   Saphiron julkaisun jälkeen  kehittivät  Said  ja  Pearlaman ns. 
SPIHT-algortimin  (Set Partitioning in Hierachial Trees), jolla he pyrkivät sellitämään miksi 
EZW toimii niin erinomaisesti. Monin paikoin heidän SPHIT parantaa alkuperäistä EZW:tä. 
SPHIT  on  yksi  keskeisimpiä  rakennusosia  JPEG  2000  standardissa.  Myös  muita 
enkoodaustapoja esiintyy, tarkempi kuvaus näistä luvussa aallokemuunnokset.

Hyvä. Aallokekoodaus vaikuttaa hieman mutkikkaalta. Ennen kuin asian kunnolla ymmärtää 
joutuu helposti lukemaan useita kirjoja ja päälle päätteeksi monia tieteellisiä artikkeleita. 
Äitiaallokkeita, siis niitä joista varsinaiset laskennassa käytetyt tytäraallokkeet on kehitetty, 
on useita erilaisia. Voidaan kysyä mikä pitäisi valita? Vastaus on yksinkertainen: Se joka 
sopii  kuvan statistiikkaan parhaiten6.  Maallikko menee jo vähemmästäkin sekaisin.  Moni 
voisi  kysyä  miksi  näin  hankala  ja  mutkikas  järjestelmä  on  kehitetty.  Kohtalaisen 
suoraviivaista ja helposti laskettavaa fourier analyysia ja tämän johdannaista DCT:tä on jo 

6 Viime  aikoina  on  myös  kehitetty  adaptiivisia  aallokealgortimeja,  joissa  pyritään 
adaptiivisesti valitsemaan kuvan statistiikkaan parhaiten sopiva aalloke.

LL0

HH0LH0

HL0 HL1 HL2

LH1

LH2

HH1

Kuva 13 Läpikäyntijärjestys.  Huomaa, että äiti  pitää käydä läpi  ennen 
lapsia.  Alikaistan kaikki positiot  pitää käydä läpi ennen siirtymistä seuraavaan  
alikaistaan.
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käytetty iät ja ajat. Näiden avulla on suunniteltu radioita, analysoitu stereolaitteiden säröjä, 
käytetty koneiden kunnossapitoon, kuvia kompressoidaan kohtalaisen hyvin niillä jne. Miksi 
siis aallokkeita? Syitä on monia. Ensinnäkin kuvia on hyvin monen erilaisia. Joissakin paljon 
epäjatkuvuuskohtia,  toiset  taasen  ovat  tasaisempia.  Kuvien  käyttötarkoitus  voi  vaihdella 
suuresti.  Kaikki  kuvat  eivät  ole  lehtien  kuvituskuvia  tai  lomamatkoilla  otettuja  muistoja. 
Esimerkiksi  tietyn  sairauden  joukkoseulonnassa  voidaan  ottaa  kuvia  ja  seurata  tietyn 
piirteen  kehittymistä  säännöllisin  välein  potentiaalisesti  sairaista.   Tällöin 
aallokemuunoksilla voidaan korostaa tiettyä piirrettä. Aallokeilla kompressoidut kuvat  ovat 
silmin nähden olennaisesti paremmat kuin muilla menetelmillä. Myös EZW/SPHIT ja muilla 
algoritmeilla koodatut kuvat voidaan sovittaa välityskanavan siirtokykyvyn tai kulutuslaitteen 
resoluution  mukaan.  Lisäksi  kuvissa  saattaa olla  tiettyjä  osia,  jotka vaativat  tarkemman 
resoluution kuin toiset osat (ns. ROI Region Of Interest).

Kuva  14:  SPHIT  algoritmilla  laskettuja  kuvia  eri  kompressiosuhteilla.  
Kuvissa ei  näy laatoittumisefektiä. Kuva esittää tekijän nuorinta tytärtä.
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4 Standardoidun videokoodauksen lyhyt historia

Jo  60-luvun  alussa  esiintyi  pieniä  yrityksiä  kehittää  kuvapuhelin.  Nämä vaativat  erittäin 
suuren analogisen kaistanleveyden ja niissä oli  postikorttiakin pienempi musta-valkoinen 
näyttö.  Pääasiallinen  käyttösovellus  oli  erilaiset  turvapalvelut  kuten  ovipuhelimet.   70- 
luvulla oivallettiin, että puhujan tunnistaminen voisi huomattavasti parantaa monenkeskistä 
keskustelua sikäli kun pelkkä puhe ei aina ole riittävää vaan puhujan mimikkaa on myös 
ratkaisevaa  viestin  perille  menossa..  Näihin  aikoihin  myös  tietoliikennetekniikka  oli 
kehittynyt tasolle, jossa 64 kbitin välityskapasiteetti oli mahdollista (esimerkiksi ISDN). 80- 
luvun alussa yhteiseurooppalaisessa COST 211 projektissa kehitettiin videokoodekki, joka 
perustui  differentiaaliseen  pulssikoodi  modulaatioon  (DPCM),  skalaarikvanttisointiin  sekä 
muuttuvanmittaiseen  entropiakoodaukseen.  DPCM  toimintatavassa  lähetetään  ensin 
avainkuva,  jota  seuraa  joukko  pel  pohjalta  laskettuja  erotuskuvia.  Myöhemmin,  vuonna 
1984,  CCITT7  standardoi  tämän  julkaisuksi  H.120:ksi..  Koodekin  tavoitenopeus  oli 
Euroopassa  (PAL)  2  Mb/s  ja  1.544  Mb/s  Yhdysvalloissa  (NTSC).   Menettelyssä  oli 
kohtalaisen hyvä spatiaalinen resoluutio mutta temporaalinen erotuskyky oli kehno. Hyvä 
spatiaalinen  ominaisuus  johtui  siitä,  DPCM:ssä  toimintaperiaate  on  pel  pohjainen  ja 
laskenta tehtiin aika ajoin lähetettävien avainkuvien perusteella. H.120:stä kehitettiin versio 
2 vuonna 1988, jolloin siihen lisättiin alkeellinen liikekompensointi ja taustan ennustaminen. 
Melko välittömästi koodekin valmistumisen jälkeen ymmärrettiin, että jos haluttiin parantaa 
kuvan laatua nostamatta tavoitenopeutta, niin jokaista RGB pikseliä kohden pitäisi käyttää 
vähemmän kuin 1 bitti  koodattua dataa.  Eli  kompressiosuhteen pitää olla pienempi kuin 
1/24.  Havainto  johti  ns.  lohkokoodekkien  syntymiseen  eli  siihen,  että  videossa  pitää 
useampi pel järjestää suuremmiksi lohkoiksi, jotka koodataan kokonaisuutena.

Standardointiorganisaatio ITU esitti 80-luvun lopussa pyynnön toimittaa ehdotuksia uudelle 
koodekille.   Ehdotuksia  uudeksi  lohkoperustaiseksi  koodekiksi  toimitettiin  15,  joista  14 
perustui diskreettiin kosinimuunnokseen DCT:hen ja vain yksi  vektorikvanttisointiin  (VQ). 
Subjektiivisesti  arvioitaessa  eri  ehdotusten  tuottamasta  videosta  ei  kuitenkaan  havaittu 
merkittäviä  eroja  VQ:n  ja  DCT:n  välillä  [GHAN99].  Samanaikaisesti,  rinnan  ITU-T 
selvitystyön  kanssa,  valokuviin  erikoistunut  asiantuntijaryhmä JPEG (Joint  Photographic 
Experts Group) oli kiinnostunut staattisten kuvien kompressiosta. Heidän eräs keskeinen 
tavoite  oli  kuvien  progressiivinen  lähetys.  Sellainen  lähetystapa  missä  kuvia  aluksi 
välitetään  karkeamalla  resoluutiolla,  joka  askelittain  tarkentuu  liikennöinnin  edistyessä. 
Tähän lähetystapaan oli  diskreettikosinimuunnos  omiaan.  JPEG ryhmän toiminta  lienee 
vaikuttanut  ITU-T  ryhmän  ajatuksiin  siten,  että  DCT  valittiin  vektorikvanttisoinnin  VQ:n 
sijasta.   

80-luvun  lopulla  oli  kohtalaisen  selvää,  että  uusi  koodekki  tulisi  perustumaan  toisaalta 
DPCM:ään  ja  toisaalta  diskreettiin  kosinimuunnokseen.  Kehitetty  koodekki  osoitti 
suoritetuissa testeissä olevan ylivoimainen H.120:een nähden. Hyväksyttävä videon laatu 
videoneuvottelusovelluksissa saavutettiin jo silloin hämmästyttävällä 384 kb/s nopeudella. 1 
Mb/s nopeudella saavutettiin jo hyvä suorituskyky. 384 kb/s oli alkuperäinen tavoite, joka 
myöhemmin laajennettiin p X 64 kb/s, missä p voi olla kokonaisluku välillä 1… 30. Tämä 
64 kb/s  vaatimus  tuli  siitä,  että  videota  pitäisi  myös  pystyä  välittämään  yhdellä  tai 
useammalla  ISDN linjalla.  Standardi  valmistui  1989  ja  sai  nimekseen  H.261.  Tämä oli 
ensimmäinen nykyaikainen  koodekki  [SULL05].  Tuonnempana tulemme näkemään,  että 
H.261 on vielä tänään, uudelleen lämmitettynä, merkittävä innovaatio pyrittäessä avoimiin 
videokoodaussovelluksiin.

H.261  oli  merkkipaalu  alhaisen  bittinopeuden  videokoodekeissa  ja  on  monin  paikoin 
suunnannäyttäjä  myöhemmille  koodekeille.  Varhain  1990 alussa  MPEG (Motion  Picture 
Expert  Group)  käynnisti  hankkeen,  jolla  voitaisiin  tallentaa  VHS  kotilaitteiden  tasoista 
videota erilaisiin laitteisiin kuten CD-ROM:iin, kovalevyihin ja muihin vastaaviin laitteisiin. 
Yksinkertaisen  nopeuden  CD  asemilla  oli  nopeudeksi  määritelty  1.5  Mb/s  asemalta 
silloisten tietokoneiden väylään. Tämä nopeus asetettiin myös koodekin tavoitenopeudeksi. 
Työn lähtökohtana käytettiin H.261 standardia, tästä saatujen positiivisten tulosten vuoksi. 

7 Tuleva ITU (International Telecommunications Union) jonka tietoliikennettä standardoiva 
jaosta kutsutaan ITU–T:ksi. 
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Massamuistilaitteeseen  tallennettaessa  ei  en-  ja  dekoodausviiveillä  ole  samanlaista 
merkitystä kuin reaaliaikaisessa videokonferenssissa. Näissä reaaliaikaisissa sovelluksissa 
jo 1 sekunnin viive puheen ja kuvan välillä on koettu olevan erittäin häiritsevä. Tämän syyn 
vuoksi  voidaan DCT muunnosta suosia  DPCM:n sijasta tai  DCPM:ää voidaan soveltaa, 
mutta  huomattavasti  parantunein  liike-estimaattorein,  jolloin  liikekompensointi  vähentää 
huomattavasti  temporaalista  redundanssia.   MPEG  ryhmä  valitsi  jälkimmäisen 
lähestymistavan [GHAN99].

H.261 kehitystyössä pidettiin  aikoinaan liikekompensointia hieman ylimääräisenä asiana, 
koska uskottiin, että DCT:n jälkeen jäi hyvin vähän tehtävää liikekompensoinnille. 80-luvun 
lopussa  ja  90-luvun  alussa  oli  erilaisissa  tutkimuksissa  todettu,  että  tehokkaalla 
liikekompensoinnilla  voidaan  edelleen  pienentää  bittinopeutta.  Esimerkiksi  ei  voida 
kompensoida peittämätöntä taustaa, mikäli ei tarkastella etualalla olevien objektien liikettä 
(etukäteen). MPEG-1:n kantavana voimana olikin se, että suurimassa osassa sekvenssin 
kuvista tarkastellaan liikettä menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tämä osoittautui olevan 
erittäin  tehokasta.  Jos  esimerkiksi  GOP:n  (Group  of  Pictures)  pituus  on  12  kuvaa 
avainkuvasta seuraavaan avainkuvaan, niin tästä joukosta vain yksi on intrakoodattu kuva 
ja  loput  ovat  ennustekuvia  joko  eteenpäin  ennusteina  (P)  tai  kahteen  suuntaan 
ennustettuina  (B).  MPEG-1:n  merkitys  oli  suuri  ja  määräsi  pitkälle  tulevaisuuden 
suuntaviivan. 

Vaikka  MPEG-1  oli  suunniteltu  kompressoimaan  lomittamatonta  videota  25  kuvaa 
sekunnissa (Euroopassa) ja 30 kuvaa NTSC maissa nopeuksille 1.2 – 1.5 Mb/s, niin sitä 
voitiin soveltaa myös olennaisesti suuremmille bittinopeuksille. MPEG-1:stä kehitettiin myös 
versio MPEG-1+ lomitetulle videolle.  Nopeasti tämän jälkeen kehitettiin MPEG-2 standardi 
johon otettiin mukaan monia vaatimuksia, joita televisio ja DVD levyt asettivat. Varsinaisen 
koodekin lisäksi mukaan tulivat menettelyt miten eri lähteistä tuleva data voitiin yhdistää 
yhtenäiseen videostreamiiin. Esimerkiksi tekstitykset tai selostukset voivat olla monilla eri 
käyttäjän  valitsemalla  kielillä.  Puhutaan  sekvenssin  multipleksauksesta.  MPEG-2:n 
varsinainen tavoitenopeus oli 4 - 8 Mb/s, joilla havaittiin saavutetun riittävän kuvanlaatu kun 
katseluetäisyys on 4 x kuvaruudun halkaisija8.  MPEG-2:n suunnittelussa pyrittiin alaspäin 
yhteensopivuuteen MPEG-1:n kanssa,  jolloin  aikaisemmalla  versiolla  koodattuja  videoita 
voitaisiin katsoa MPEG-2 soittimella.  Käytännössä tavoite ei aina ole onnistunut.

MPEG-2:ssa kahteen suuntaan ennustettujen B kuvien lukumäärän voi enkooderi päättää 
vapaasti.  Samoin  enkooderilla  on  suuri  vapaus  valita  enkoodausviiveen  suuruus. 
Seurauksena  on  että  GOP  rakenteeseen  tulevien  kuvien  määrä  voi  vaihdella  laajalla 
skaalalla.  Tämän syyn  vuoksi  MPEG-2  soveltuu  myös lähes  reaaliaikaisiin  sovelluksiin, 
videokonferensseihin  ja  muihin.  Joten  MPEG-2  soveltuu  myös  ITU-T  intressien, 
tietoliikenne  standardoinnin,  piiriin.  Koodekilla  on  myös  oma,  harvemmin  käytetty,  ITU 
nimensä  H.262.  Koodekilla  on  erityisesti  tietoliikennesovelluksiin  tarkoitettu  kiintoisa 
skaalattavuus  ominaisuus.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  yhdestä  laadukkaasta  MPEG-2 
streamista  voidaan  eristää  kaksi  tai  useampi  spataalisesti  tai  temporaalisesti  jaettu  tai 
alhaisemman  laadun  omaava  alkeistreami  ns.  deskriptori  [TUN07].  Ominaisuus  on 
hyödyllinen ympäristössä missä voi tapahtua runsaasti virheitä tai liikennöinnissä käytetty 
kaistaleveys voi vaihdella. Skaalautuvuudessa voidaan epäolennaisemmat osat heittää pois 
ilman, että koko vastaanotto menisi ”harakoille”. Tänään on MPEG-2 ehkä eniten käytetty 

8 On  ehkä  hieman  ironista  huomata,  että  lukuisissa  katsojatutkimuksissa,  jo  90  luvun  
alussa, katsottiin TV kuvan kompressionopeuden pitäisi olla vähintään 6 Mb/s. Kuitenkin  
meillä  ja  muualla  DVB-T vastaanotossa  (digiTV:ssä)  haluttiin  ns.  kanavanippuun pistää  
jopa  5  kanavaa.  Seurauksena  on  että  keskimääräinen  nopeus  on  alle  3  Mb/s.  
Samanaikaisesti  kun  DVB-T  tuli  pakolliseksi  niin  suurikokoiset  taulutelevisiot  tulivat  
markkinoille.  Joten  suomalaisissa  kodeissa  katsotaan  huonolaatuista  kuvaa  aivan  liian  
läheltä, jolloin subjektiivinen vaikutelma on entistä huonompi, suorastaan surkea.

Oikea  katseluetäisyys  on  paljon  keskustelua  herättänyt  asia,  joka  juontaa  juurensa  50-
luvulle. Tällöin määriteltiin TV kuvan juovatiheys. Oikea katseluetäisyys on sellainen, että 
yksittäiset  juovat  eivät  normaalisilmällä  erotu  kun  katseluetäisyys  on  n.  4  kertaa  
kuvaruudun halkaisija. Tosin katselukokemuksen immersiivisyys on suurempi katsottaessa  
lähempää.
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videokoodekki.  Ainakin  mikäli  käyttömäärää  mitataan  DVD  levyjen,  soitinten  ja  DVB 
lähetysten lukumäärän mukaan. 

Vaikka uudemmat kompressiostandardit tulevat syrjäyttämään MPEG 2:n videokoodauksen 
niin standardiperheestä jää kuitenkin elämään tapa jolla kompressiotulos paketoidaan. Tätä 
paketointia määrittlee MPEG 2 System osa. Siinä nimittäin määritellään miten teksti,  eri 
lähteistä  tulevat  videot  ja  audiot  sekä  metadata  yhdistetään  lopulliseksi  streamiksi 
multimedia  vuoksi  multipleksaamalla.  Hyvin  monissa  sovelluksissa  käytetään  sen 
määrittelemää paketointitapaa riippumatta siitä esiintyykö vuossa videota tai ei. Jos videota 
esiintyy niin se voi  olla  monella muullakin tavalla kompressoitu MPEG 2-System ei  ota 
siihen kantaa. 

Kun MPEG-2 oli kehitetty, syntyi uusi tarve kehittää entistä tehokkaampi koodekki erityisesti 
teräväpiirtolähetyksiä HDTV varten. Ryhdyttiin kehittämään MPEG-3 standardia. Kuitenkin 
MPEG-2  oli  ns.  profiilien  kautta  osoittautunut  erittäin  joustavaksi  ja  kyvykkääksi 
kompressoimaan  myös  HDTV:tä.  Siksi  keskeytettiin  MPEG-3:n  kehittäminen  jo  hyvin 
alkuvaiheessa.  Moniin  standardeihin  sisällytetyt  profiilit  ja  tasot  ovat  yksi  helposti 
sekaannusta  aiheuttava  piirre.  Profiileilla  on  yritetty  usein  ratkaista  ainakin  kaksi  asiaa. 
Ensinnäkin  halutaan  sopeuttaa  koodekki  hyvin  moneen  erilaiseen  ympäristöön  ja 
käyttökohteeseen. Esimerkiksi alhaisen resoluution kuvapuhelinsovellukset sisältävät aivan 
eri  vaatimukset kuin teräväpiirtovideo jolloin näillä  kummallakin  on olemassa eri  profiilit. 
Toiseksi  profiileilla  saadaan  ratkaistua  osittain  vaihtelevat  patenttivaateet  ja 
lisensointimaksut.  Tavallaan eri patentit ryhmitellään erillisiksi ryhmiksi, jotkut patenteista 
kattavat  koko  koodekin  kaikki  profiilit  osa  taasen  vain  koodekin  muutaman  piirteen  ja 
muutaman profiilin.

Kun  MPEG-1/2  koodekit  toimivat  kohtalaisen  hyvin  keskisuurilla  ja  suurilla 
tietoliikennenopeuksilla  jäi  ongelmaksi  vielä  alhaiset  liikennöintinopeudet  64  kb/s  tai 
vähemmän.  90  luvun  alussa  langallista  liikennöintiä  dominoi  ISDN  ja  muut  hitaat 
liikennöintiyhteydet,  kytkettyjen  puhelinverkkojen  päälle  rakennetut  tietoliikennepalvelut 
(PSTN).  Ei  voitu  edes  kuvitella  millaisen  valta-aseman  saavuttavat  2000  luvulla  ASDL, 
DOCSIS9 ja myöhemmin langaton HDPSA.

90  luvun  puolivälissä  oli  kohtalaisen  selvää  multimedian  tuleva  asema.  Tähän  uuteen, 
osittain  tulevaan  maailmaan,  MPEG  yhteisössä  pyrittiin  luomaan  uusi  moniosainen 
standardi,  jonka  piti  kattaa  koko  multimedia  alue.  Tähän  megastandardiin  sisällytettiin 
monien muiden seikkojen ohella luonnolliset ja keinotekoiset näkymät, audio, monelta eri 
kulmalta  tarkasteltavat  visuaaliset  näyttämöt,  interaktiivinen  video,  grafiikka, 
keinotodellisuus jne [PERE02].  Uuden videokoodausstandardin  piti  liittyä  tähän yleiseen 
runkoon saumattomasti.  Syntyi standardi MPEG-4. Monia MPEG-4:n piirteitä ei ole vielä 
tänä päivänäkään toteutettu kaupallisina tai ei-kaupallisina sovelluksina.

ITU-T johti alhaisen bittinopeuden standardointiyötä ja loi standardin H.263. Suunnittelun 
lähtökohtana  olivat  aikaisemmat  H.26x  perheen  standardit  eli  muodostunut  H.263  on 
olennaisilta  osiltaan liikekompensoitu hybridi  lohkokoodekki.  Tämän havaittiin  soveltuvan 
pienin  muutoksin  MPEG-4 standardiperheen jäseneksi.  Usein  tähän referoidaan nimellä 
MPEG-4 ASP, jota ei pidä sekoittaa uusimpaan standardiin MPEG-4/10 AVC. Standardi 
valmistui maaliskuussa 1996. Tämän jälkeen siihen on tehty kaksi suurempaa revisiota eli 
versiot H.263+ sekä versio H.263++. Standardin alkuperäinen kohde oli H.324 kytkettyjen 
verkkojen (PSTN yms.) kautta välitettävät videoneuvottelujärjestelmät, mutta sen havaittiin 
soveltuvan  myös  hyvin  H.323:een  (RTP/IP  videoneuvotteluihin),  H.320:een  (ISDN 
yhteyksiin), RTSP:een (striimattuun mediaan) ja SIP:een (internet konferensseihin). 

Uutena  innovatiivisena  piirteenä  oli  liikevektoreiden  muodostaminen  neljännes  pel:n 
tarkkuudella.  Toimintapa  on  hierarkkinen  eli  liikevektoriestimointi  alkaa  etsimällä  aluksi 
kokonaispelin mukaiset liikevektorit Tämän jälkeen suoritetaan tarkempi puoli pel mukaiset 
haut ja lopulta neljännes pel. Subpel liikevektorit ovat yksi merkittävä tehokkuuden lisäys 

9 DOCSIS = Data Over Cable Service Interface Specifications, ITU-T on standardoinnut  
tämän dokumentissa  J.112/B, kaapelimodemin liikennöintitapa
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koko koodaus prosessissa,  mutta  toisaalta  niiden laskeminen on laskennallisesti  erittäin 
kallista [CHO08]. 

Erityisesti  em. RTP, RTSP ja SIP internetsovellukset edellyttävät, että koodekissa pitäisi 
olla  sisäänrakennettuna  erilaisia  virheistä  toipumismekanismeja.  Tämä  siksi,  että 
internetsovelluksissa paketit voivat hävitä tai niiden esiintymisjärjestyksessä vastaanotossa 
voi olla liian suuria poikkeamia (niin suuria että videon luonteva esitys kärsisi niistä). Nämä 
toipumispiirteet lisättiin standardiin vuonna 1997. H.263+ versiossa säilytettiin varsinainen 
perussyntaksi samanlaisena mutta lisättiin joitakin uusia piirteitä. Näitä olivat mm. lohkorajat 
häivyttävä  de-block  suodatin,  skaalautuminen  jne.  Vuonna  2000  julkaistiin  jälleen  uusi 
versio  H.263++.  Tässä  oli  parannettu  liikevektoreiden  muodostamisessa  käytettyjen 
referenssikuvien valintamekanismeja, lohkoja voitiin ryhmitellä viipaleiksi jne.

H.263  ja  tämän  parannetut  versiot  ovat  osittain  (tai  kokonaan)  toteutettu  monissa  eri 
koodekeissa.  Mainittakoon  mm.  Xvid,  DivX-6,  Nero  Digital,  Quick  Time,  libavcodec, 
Sorenson H.263 jne. Syntyessään H.263 oli levinnyt erittäin laajalle sikäli kun se oli myös 
integroitu  Adoben Flash  Videoon.  Adoben Flash Video  on formaatti  jota  käyttävät  mm. 
YouTube, Google Video, Reuters.com, Yahoo ! Video jne. H.263 koodekin public domain 
sovelluksia ovat mm. xvid ja libavcodec (osana ffmeg projektia),  soittimina taasen open 
source VLC tai MPlayer. Internet sovelluksissa H.264 on kyllä nykyään syrjäyttänyt lähes 
kokonaan  H.263:n  myös  edellä  mainituissa  sovelluksissa.  H.264  on  myös  DivX-7:n  ja 
nykyisen Adoben Flash videon ja monen muun, kuten HTML 5:n, keskeinen komponentti

Lähes  kaikissa  MPEG  standardeissa  versiosta  2:sta  lähtien  on  haluttu  kattaa 
mahdollisimman  suuri  joukko  erilaisia  sovelluksia  yksinkertaisista  valvontakameroista 
HDTV  sovelluksiin  saakka.  Tämä  on  saavutettu  sisällyttämällä  standardeihin  erilaisia 
profiileja ja laatutasoja. MPEG-4 ASP sisältää näitä jopa 21 erilaista. Valtaosa käytännön 
toteutuksista  noudattavat  ns.  Advanced  Simple  tai  Simple  profiiia  (jälkimmäinen  on 
osajoukko edellisestä). Simple profiili on tarkoitettu sovelluksiin missä siirtonopeudet ovat 
suhteellisen  alhaisia.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  kameralla  varustetut  matkapuhelimet, 
yksinkertaiset  videoneuvotteluyhteydet,  valvontajärjestelmät  jne.  Karkeasti  ottaen  simple 
profiilin keskeiste piirteet ovat samat kuin H.263:n perusversiossa. Näitä ovat mm. a) tuki 
MPEG:n  kaltaiselle  kvanttisoinnille,  b)  mahdollisuus  käyttää  lomitettua  videota  kuten 
MPEG-2:ssa,  c)  tuki  kaksisuuntaisille  B  kuville  (samanlaisena  kuin  MPEG-2:ssa  ja 
H.263+:ssa), d) neljännes pel:n liikekompensointi, e) diskreetin kosinimuunnoksen käyttö 
muunnosalueen  koodauksessa,  f)  globaali  liikkeen  estimointi.  Globaalilla  liikkeen 
estimoinnilla tarkoitetaan sitä, että videossa ei ole eri suuntiin liikkuvia osia vaan koko video 
liikkuu  samansuuntaisesti,  esimerkiksi  kamera  panoroi  vaaka-  tai  pystysuoraan  melko 
stabiilissa  näyttämössä.  Vaikka  monet  enkooderit  eivät  tue  globaalia  liikkeen 
kompensointia, niin dekooderien pitää tukea tätä piirrettä. Alan kirjallisuudessa globaalin 
liikekompensoinnin  hyötyyn  suhtaudutaan  kylläkin  varauksellisesti,  koska  sillä 
laskennalliseen  kompleksisuuteen  nähden  ei  saavuteta  merkittävää  hyötyä.  Tässä  kun 
jokaisesta  kompensoitavasta  kuvasta  pitää  erikseen  tarkastella  onko  kyse  globaalista 
liikkeestä  vai  ei.  Sitä  paitsi  vaikka  koko  kuvakenttä  liikkuisikin  niin  kentän  sisällä  tietyt 
yksityiskohdat  saattavat  liikkua  omaan  tahtiinsa,  jolloin  näitä  joudutaan  erikseen  vielä 
kompensoimaan, jolloin globaalin estimoinnin hyöty jää marginaaliseksi.

MPEG-4 ASP on saanut paljon kritiikkiä osakseen. Esimerkiksi Niedermayer arvostelee sitä 
siitä,  että  lohkorajat  häivyttävän  de  block  suodatin  puuttuu  (vaikka  H.263+:ssa  se  on 
mukana),  syntaksin väitetään olevan hieman sekava (esimerkiksi  selkeät start  koodit  tai 
aikamerkit puuttuvat) jne. [NIED05]. 

No hyvä. Saavuttaessa 2000 luvulle oli näköpiirissä lukuisia uusia sovelluksia ja laitteita. 
Elokuvateatterit  olivat  digitalisoitumassa,  HDTV:lle  oli  olemassa  tarve  suuren  yleisön  ja 
yleisradioyhtiöiden  piirissä,  internet  oli  vakiintumassa,  verkon  luotettavuudessa  oli 
saavutettu jo sellainen aste, että videon siirtäminen kotitalouksiin oli mahdollista vaikkapa 
maksu TV  sovelluksena. Kameralla varustetut matkapuhelimet olivat jokapäiväistä elämää. 
Kuten  myös  kuvapuhelut  PC:ltä  toiselle.  Videokompression  tutkimus  oli  vilkasta,  oltiin 
kehitetty entistä tehokkaampia algoritmeja, joilla uskottiin voitavan puolittaa aikaisempien 
standardien koodaustehokkuus. Sanalla sanoen oli syntynyt tarve kehittää uusi standardi. 
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Kesäkuussa 2000 MPEG yhteisö esitti kutsun, jonka tavoitteena olisi muodostaa uusi tapa 
muodostaa  videon  säästökoodaus,  kompressio.  ITU-T  VCEG  työryhmällä  oli  työn  alla 
H.26L projekti. ITU myös ehdotti MPEG:lle, että projekti voisi vastata niitä tavoitteita, mitä 
uudelle kompressiotavalle voitaisiin asettaa.   Suoritetuissa testeissä H.26L osoittautuikin 
kaikista ehdotetuista parhaimmaksi ja kompressiotehokkuus oli merkittävästi parempi kuin 
jo MPEG-4 osaan 2 hyväksytty standardi (H.263)10. Testien seurauksena joulukuussa 2001 
ISO-järjestön MPEG-ryhmä ja ITU:n VCEG-ryhmä yhdistivät voimavaransa saattaakseen 
H.26L:n loppuun. Lopputulos liitettiin myös osaksi MPEG-4 perhettä. Tuloksena olikin että 
MPEG-4  perheessä  on  kaksi  videonkompressiota  käsittelevää  lasta,  joilla  on  nimet 
MPEG-4/2 ja tämä uusi MPEG-4/10, jotka myös tunnetaan nimellä MPEG-4 ASP ja AVC. 
Jälkimmäistä kutsutaan yleisesti ITU nimellä H.264.

H.264  sai  lopullisen  muodon  kesäkuussa  2005.  Jotta  standardi  saisi  virallisen  ISO 
mandaatin,  käynnistyi  tällöin  myös mittava  kansainvälinen  äänestyskierros.  Uusi  kierros 
alkaa  silloin  kun  standardi  on  viisi  vuotta  vanha.  Melko  todennäköisesti  tämä  tullaan 
hyväksymään  sellaisenaan,  varsinkin  kun  työn  alla  on  jo  uusi  standardi  H.265,  jonka 
odotetaan valmistuvan 2013 – 2015 (jos silloinkaan).

H.264:n  suunnittelun  lähtökohtana  oli  tehdä  mahdollisimman  tehokas  nykytietämystä 
vastaava  koodekki,  jota  voidaan  soveltaa  mahdollisimman  moneen  sovellukseen. 
Toivottavaa  olisi  myös,  että  se  voitaisiin  toteuttaa  myös  VLSI-piireillä  tehorajoitteisissa 
sovelluksissa  (kuten  matkapuhelimissa).   Kompressiotehokkuus  MPEG-2 
videokoodaukseen nähden on kasvanut 1.5 – 2.2 kertaiseksi  ja vastaavasti  toteutuksen 
kompleksisuus  2.5  –  4  kertaiseksi  [SUNN05,  SCHÄ03].  Standardin  suunnittelijoiden 
mielessä oli mm. seuraavia sovelluskohteita [WIEG03b]:

• Televisio-ohjelmien välittäminen (broadcasting) eri medioita pitkin kuten satelliittien 
ja  kaapelien  kautta,  maanpäällisenä  radiotaajuisena  lähetyksenä, 
laajakaistaverkkoja pitkin jne.

• Tallennus eri optisiin tai  magneettisiin tallennusvälineisiin kuten kovalevyhin HD-
DVD, sinilaser-DVD11 jne.

• Keskustelu-  tai  vuorovaikutussovellukset  teknisinä  alustoina  esimerkiksi  GPRS, 
ADSL, kaapelimodeemit, ethernet, langattomat ja mobiilialustat.

• Streaming palvelut (video on demand) eri langallisilla ja langattomilla alustoilla.

• Multimedia messaging palvelut (MMS)

Näinkin  laajan  kirjon  sovelluksia  on  saavutettu  suunnittelemalla  videon  koodaus 
huolellisesti,  liitämällä  eri  toimintatapoja  (profiileja  ja  laajennuksia)  sekä  erottamalla 
varsinainen  videon  koodaus  liikennöinnistä.  Niinpä  H.264  on  perusrakenteeltaan  kaksi- 
kerroksinen:  erikseen  on  luotu  mekanismit  lähetys-  ja  vastaanottoliikennöintiin 
sopeutumiseksi  (ns.  NAL,  Network  Abstraction  Layer)  ja  toiseksi  varsinaiseen 
videokoodaukseen  (VLC,  Video  Coding  Layer).  NAL  kerroksessa  muotoillaan 
videokoodauksen  toimittama  data  välitystiehen  sopivaksi  sekä  lisätään  vaadittavat 
otsakkeet  ja  muut  liikennöinnin  edellyttämät  seikat  kuten  paketointi  toimitettavaan 
datavirtaan.

10 Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että H.26L työn alkuvaiheessa ja monissa 
MPEG  kutsuun  vastatuista  ehdotuksista  oli  myös  esitetty  aallokkeisiin  perustuvia 
lähestymistapoja. Mutta ilmeisesti ehdotusten arvioijat katsoivat, että teknologia ei ole vielä 
riittävän  kypsä  ja  siksi  eivät  ehkä  saaneet  riittävää  jatkotoimenpiteisiin  perustuvaa 
kannatusta.  

11 Pitkällisten  kamppailujen  jälkeen  (ns  format  war)  sinilaser  sisältää  3  vaihtoehtoista 
kompressiotapaa MPEG-2, H.264 ja VC-1 (Windows media video 9). Soittimen pitää tuntea 
nämä kaikki.
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H.264:n  videokoodauskerros  (VCL)  ei  perustu  niinkään  mihinkään  yksittäisen  tekniikan 
soveltamiseen vaan useampaan pieneen parannukseen eri kompression osa-alueilla kuten 
liikekompensoinnissa,  intrakoodauksessa,  takaisinkytkentäketjussa  olevaan  lohkorajat 
häivyttävään  suodatukseen,  kehittyneeseen  kvanttisointiin,  joustavaan  makrolohkojen 
ryhmittelyyn jne. Loppukäyttäjän kannalta merkittävin parannukset ovat mm:

• Selkeästi  parantunut laatu sekä alhaisilla  että korkeammilla  siirtonopeuksilla.  Se 
mahdollistaa  DVD-laatuisen  videon  lähettäminen  nykyisin  käytössä  olevia 
siirtokanavia pitkin, ilman merkittävää kustannusten nousua [KOSS03, SCHÄ03], 
jopa niinkin alhaisilla nopeuksilla kuin 4 Mb/s (DVD-laatu) ja 2 Mb/s (SDTV-laatu). 

• Palautumiskyky  vioista.  H.264:ssä  on  olemassa  työkaluja  ja  algoritmeja  joilla 
voidaan joustavasti  käsitellä  pakettien katoamista paremmin kuin  aikaisemmissa 
standardeissa.

• Verkkoystävällisyys.  Erottamalla  toisistaan  liikennöinti  rajapinnat  varsinaisesta 
signaalinkäsittelystä  voidaan  H.264:llä  koodatut  sekvenssi  välittää  hyvinkin  eri 
tyyppisiin verkkoihin [KOSS03].

• Sisältää laajan kokoelman toimintatapoja ja kuvaformaatteja, profiilien kautta.

• Mahdollisuus liittää saumattomasti muuhun videonkäsittelyyn ja hyvin vaihtelevan 
tyyppisiin alustoihin.  

H.264:n suorituskykyä on tutkittu myös paljon. Eräs julkaistu tulos on esitetty Schäfer & al 
julkaisussa  [SCHÄ03].  Tutkimuksessa  vertailtiin  MPEG-2,  MPEG-4,  H263++  ja  H.264 
kahdella eri esitysformaatilla12. Käytettyjä vakiintuneita testisekvenssejä oli 8 (kahdessa eri 
kuvan  kokoluokassa  CIF  koossa  (4  kpl.)  ja  loput  QCIF koossa).  MPEG-2:sta  käytettiin 
profiilia MP@ML (main profile/main layer), H.263++:sta HLP formaattia ja MPEG-4 ASP:stä 
simple  profiilia  ja  H.264:stä  ns.  main  profiilia.  Sekvenssin  alussa  tehtiin  intrakoodaus, 
jokaisen  peräkkäisen  P  kuvan  välissä  käytettiin  kahta  B  kuvaa.  B  kuvia  ei  käytetty 
H.264:ssä  referenssikuvina,  joten  niiden  rooli  oli  samankaltainen  kuin  MPEG-2:ssa. 
Oheiseen  käyrästöön  on  piirretty  testitulokset  yhdestä  CIF  testivideosta  (”Tempete”). 
Laatukriteerinä käytettiin objektiivista signaali-kohinasuhdetta PSNR. 

Kuva 15: Eri koodekkien suorituskyky ”Tempete”-testivideolla [SCHÄ03], kuva  
julkaistu Thomas Wiegandin luvalla

12 Käytetyt koot olivat  CIF eli 360x288, 29.97Hz, progressiivisena ja QCIF eli 180 x 144, 15 
ja 30 Hz.
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Testituloksiin  pitää  suhtautua  hieman  varauksellisesti  sikäli  kun  yleisesti  pidetään 
H.263++ huomattavasti  tehokkaampana kuin vanhempaa versiota MPEG-4 ASP. Ns. 
Holywood materiaalilla  ei  monissa muissa testeissä ole saatu näin ratkaisevaa eroa. 
Lopullinen  kriteeri  on  tietenkin  subjektiiviset  testit  eli  se  laatu  mitä  ihminen  lopulta 
näkee. Esimerkiksi H.264:n de block suodatin suodattaa helposti vanhemmista filmeistä 
naarmut ja filmirakeen pois. Ominaisuudet, jotka näkyvät selvästi MPEG-2:ssa. Usein 
halutaan  kompressoidun  videon  olevan  mahdollisimman  lähellä  alkuperäistä,  jolloin 
monet puristit haluavat videossa näkyvän filmirakeet jos alkuperäisessä sitä on. Onkin 
ehdotettu,  että  filmirakeet  pitäisi  saada  mukaan  lisäämällä  keinotekoisesti  kohinaa 
dekoodauksen jälkeen! Kuitenkin tämä ja muut testit ovat hyvin suuntaa antavia H.264:n 
puolesta. Koodaustehokkuus on yksi merkittävä syy sille, että huomattava osa internet 
materiaalista on kompressoitu sillä.

Ja kehitys jatkuu.  ITU-T:n piirrissä on käynnistetty uusi  projekti  koodaustehokkuuden 
parantamiseksi ja suurresoluutioisen videon kompressoimiseksi, mietinnöissä esiintyvät 
jopa sellaiset  kuvakoot  kuin  8192 X 4608 @26.7 FPS tai  8192 x 4096 @ 30 FPS. 
Alkuperäisen  tavoitteen  mukaan  uuden  koodekin  piti  valmistua  2009  –  2010.  Mutta 
yleisesti uskotaan kuitenkin sen valmistuvan aikaisintaan 2012  - 2015, jos silloinkaan.

Siis  H.265  hanke  on  käynnistynyt  ja  projektista  käytetään  myös  hieman  suurellista 
nimeä  H.NGVC  (Next  Generation  Video  Coding).  Hankkeessa  pyritään  lattimaan 
kokonaan  uusi  standardi,  jonka  tavoitteista  on  syntynyt  jonkinlainen  yksimielisyys 
kompressiotehokkuuden pitäisi kasvaa 50 % ilman H.264:ää suurempaa laskennallista 
kompleksisuutta ja kompleksisuuden (laskennallisen kustannuksen) ollessa puolet pitäisi 
kompressiotehokkuuden  kasvaa  25  %  ja  enemmän.  Ratkaisun  pitäisi  vieläpä  olla 
kohtalaisen yksinkertainen. Nämä tavoitteet on ajateltu saavutettavan mm. soveltamalla 
seuraavia tekniikoita:

• Adaptiivista interpolaatio suodatinta (AIF) liikevektoreiden muodostamisessa
• Spatiaalisen ennustevirheen adaptiivista koodausta.
• Kvanttisointimatriisin adaptivista valintaa.
• Mahdollisuus soveltaa jopa niin suuria makrolohkoja kuin 64 x 64
• Intrakuvien koodauksessa muunnostapa voidaan valita toimintatavan mukaan. 

Pyrkimyksenä  on  siis  lisätä  adaptiivisuutta  eli  sopeutumista  videon  sisältöön  kun 
aikaisemmat kompressiotavat olivat kohtalaisen staattisia ja ennustavia. Hankkeessa on 
laadittu joitakin demonstraatioita ja niissä ei kuitenkaan ole saavutteu kuin 20 % reduktio 
yhtään sen pienemmällä kompleksiuudella kuin mitä H.264:ssä on saavutettu. Monissa 
H.265 hankkeesta esitetyissä kommenteissa todetaan teknologian tason olevan tänään 
vielä riittävän vakaa jotta kokonaan uusi standardi olisi  mielekäs. Pikemminkin pitäisi 
puhua parannetusta standardista H.264+.  Sitä paitsi tarvitaanko enää uutta standardia 
kun  kansallisesti  ollaan  siirtymässä  monissa  maissa  kuituverkkoihin  ja  HD  laatuista 
kompressoitua videota voidaan siirtää myös radioteitse ?

4.1 Avoimen lähdekoodin Dirac ja Theora

Monissa maissa kuten Isossa Britanniassa on arveltu,  että  streamien määrä kasvaa 
50 000:sta  lähes  5  miljoonaan  [WILS07].  Vanhemmissa  koodekeissa  (kuten  MPEG 
2:ssa) lisenssimaksut olivat suuria mutta kuitenkin siedettävissä joidenkin kymmenien 
tuhansien  streamien  lähettämiseen.  Uudemmissa  koodekeissa  kuten  H.264  joutuvat 
broadcast yritykset maksamaan lisenssimaksuja patenttien omistajille myös jokaisesta 
yhteydestä,  kuten  streameista  tai  niiden  osista.  Tästä  taasen  on  seurauksena 
lisenssimaksujen huima kasvu käytettäessä patentteja sisältäviä koodekkeja. Tosin on 
tässä  yhteydessä  huomattava,  että  MPEG  lisensoiva  MPEG-LA  ei  aio  periä 
lisenssimaksuja  ainakaan  ennen  vuotta  2015  mikäli  internet  video  streamit  jaetaan 
ilmaiseksi  loppukäyttäjälle  [OREI10].  Tämä  ilmaisuus  ei  vain  koske  monien  maiden 
yleisradioyhtiöitä  kun  televisio-ohjelmien  katsominen  on  luvanvaraista  ja  maksullista 
toimintaa riippumatta jakelukanavasta.



29
  

On  siis  olemassa  kasvava  tarve  julkisen  lisenssivapaan  multimediadatan 
kompressoimiseksi  ja  levittämiseksi.  Varteenotettavia  vaihtoehtoja  ovat  Dirac  ja 
Schrödinger projektit sekä Ogg Theora. Toistaiseksi Diraciin ei ole havaittu kohdistuvan 
myöskään  ns.  sukellusvenepatentteja13.  Dirac  on  saanut  myös  tutkimuksellista 
mielenkiintoa  osakseen.  Kun  aikanaan  kehitetään  yleinen,  julkinen,  lisenssivapaa  ja 
avoimeen lähdekoodiin perustuva multimedia kehys on Diracilla  vahva potentiaalinen 
mahdollisuus  tulla  osaksi  valtavirta  koodekiksi.  Tätä  kautta  myös  Diracin 
maailmanvalloitus  voi  tulla  mahdolliseksi.   Toisaalta  ongelmaksi  saattaa  muodostua 
hyvin  pienitehoisissa  laitteissa  kuten  mobiilipuhelimissa  sopivan  HW  tuen  ja 
erikoispiirien puute.

Sekä Diraclla että Theoralla oli alkuaikoina puutteina se, etteivät pystyneet toimittamaan 
kompressioitua  videota  vakionopeudella  vaan  nopeus  saattoi  vaihdella  laadun 
pysysessä kohtalaisen vakaana. Miksi nopeuden pitäisi olla vakio, vaikka laatu välistä 
saattaisi heikentyä ? Siitä seuraavassa.

Muuttuvanopeuksisessa  (VBR  variable  bit  rate)  enkoodauksessa  datan  määrä,  jota 
vaaditaan  kahden  peräkkäisen  kuvan  erotuksen  esittämiseen  sallitaan  kasvavan. 
Tällainen  muutos  tapahtuu  useimmiten  silloin  kun  siirretään  sellaisesta  näyttämöstä 
jossa ei juuri ei ole kovin paljon liikettä sellaiseen missä liikettä on paljon. Esimerkiksi 
kun  yhtäkkisesti  taustassa  esiintyy  runsaasti  liikettä  voi  nopeus  vaihdella  helposti 
nopeudesta 40 kb/s  arvoon 400 kb/s.

Vakionopeuksisessa (CBR constant  bit  rate)  taasen se määrä dataa,  jonka sallitaan 
käytettävän kuvasta toiseen tapahtuvan muutoksen ilmaisemiseen on kiinnitetty tiettyyn 
maksimiarvoon.  Jos  tämä  maksimiarvo  on  suhteellisen  alhainen  ja  esiintyy  joukko 
kuvakehyksiä  (frameja),  jotka  tarvitsevat  runsaasti  bittejä  esittämään muutoksia,  niin 
joudutaan  uhraamaan  jotain  jotta  pysyttäisiin  tämän  maksimiarvon  alapuolella. 
Enkoodauksen  laatu  tällöin  yleensä  heikkenee  ja  ääritapauksessa  enkooderi  joutuu 
pudottamaan joitakin kuvakehyksiä pois.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos haluaan maksimilaatua niin on syytä käyttää 
enkoodauksessa vaihtuvaa nopeutta.  Jos siirtokanavalla  on tietty  rajallinen siirtokyky 
(kb/s),  niin  tällöin  on  syytä  valita  kanavaan sopiva  laatutekijä  videolle.  Tapauksesta 
riippuen  laatutekijä  voi  olla  lukuarvoinen  (esim.  0  –  9)  tai  sanallinen  vaatimus 
(low/medium/high).  Yleensä  web  sovelluksissa,  missä  yhtäaikaisia  kuluttajia  on 
suhteellisen  vähän,  vaihtuvanopeuksinen  koodaus  toimii  kohtalaisen  hyvin,  koska 
käyttäjä  voi  puskuroida  etukäteen  sisältöä,  joten  suurten  muutosten  aiheuttamat 
dataryöpyt eivät useinkaan aiheuta katkoksia. Puskurointi on kutenkin mahdollista jos 
siirrettävän videon nopeus on huomattavasti alle kanavan siirtokyvyn.

No hyvä. Tuntuisi siis luonnolliselta, että kaikki video kannattaisi enkoodata vaihtuvalla 
bittinopeudella.  Mutta  on  olemassa  kokojoukko  tapauksia,  joissa  vakionopeus  on 
parempi ratkaisu. Mainittakoon:

• Alhaisen viiveen striimaus  HTTP:n yli  kun yhtäaikaisia kuluttajia on paljon tai 
videon  kompresionopeus  on  lähellä  kanavan  siirtokykyä.  Mitä  tapahtuu  kun 
käytetään muuttuva nopeuksista koodausta ja esiintyy yhtäkkinen dataryöppy ? 
Koska HTTP on rakennettu TCP protokollan päälle kestää tovin ennekuin sen 
kaistaleveys  kasvaa  riittäväksi.  TCP:n  lähetysikkunan  kasvu  kestää  siis 
kohtalaisen  pitkään.  Palvelin  joutuu  tällöin  kasvattamaan  omaa 
lähetyspuskuriaan eli vaadittavan muistin määrä kasvaa. Kun käyttäjiä on paljon, 
esimerkiksi  silloin kun maailmalla tapahtuu jotain ja kaikki ryntäävät selaimen 
ääreen  seuraamaan  internet  uutisia.  Jokaiselle  käyttäjälle  pitäisi  purskeen 
aikana  varata  puskurimuistia.  Voidakseen  säästää  muistia  ylivuodon 
välttämiseksi  pyrkii  TCP  palvelin  sulkemaan  yhteyksiä  suuressa  määrin. 

13 Sukellusvenepatentit ovat sangen kiusallinen asia. Tietyn keksinnön omistaja on hakenut 
patenttia keksinnölleen,  mutta ei  ole sitä julkistanut vaikka patentti  on myönnetty. Vasta 
myöhemmin  kun  jokin  asia  on  levinnyt  riittävän  laajalle  voi  patentin  omistaja  julkistaa 
patentin ja vaatia jättikorvauksia patenttioikeuksien rikkomisesta. 

http://n/
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Sulkeminen voi myös tapahtua siksi, että kuluttajat eivät oikeastaan ole saaneet 
palvelua  hetken  aikaa  ja  palvelin  päättelee  kuluttajan  sulkeneen  yhteytensä. 
Tilanne  itseasiasiassa  pahenee  vaikka  yhteydet  ensin  kasvavat  ja  yhtäkkiä 
putoavat  ja  palvelin  asettuu  pienempään  nopeuteen  tällöin  nimittäin  alkaa 
prosessi  uudestaan.  Käyttäjä  kokee video striimin  yhtäkkisen katkeamisen ja 
uudelleen  käynnistymisen  tai  suorastaan  striimin  häviämisen  kokonaan. 
Ongelman välttämiseksi voidaan käyttää vakionopeuksista (CBR) enkoodausta, 
joka ei siis vaadi yhtäkkistä suuremman TCP ikkunan aukeamista ja ei vaadi 
suuria  ennakolta  määräämättömiä  lähetyspuskureita.  Toki  voidaan  käyttää 
TCP:n sijasta muita ei kätteleviä protokollia mutta tällöin menetetään ne edut 
mitä saavutetaan upottamalla striimi HTTP:n alaisuuteen.

• Tapauksessa missä joudutaan striimamaan suuria tiedostoja niin kuluttaja joutuu 
tallentamaan  taasen  paljon  dataa  omassa  vastaanottopuskurissaan.  Jos 
kuluttajia on paljon kasvaa palvelimella myöskin lähetyspuskurien koko. Tämä ei 
ehkä  olekaan  kovin  toivottavaa,  joten  vakionopeus  enkoodauksessa  voidaan 
pienentää  puskuri ongelman aiheuttamia riskejä.

• Jos  laskentakapasiteetti  on  rajoitettu  kuten  monissa  mobiililaitteissa  voi 
yhtäkkiset  ryöpyt  kuormittaa  CPU:ta  ja  datan  käsittelynopeus  alittaa  sen 
nopeuden mitä  TCP välittää.  Protokollan kättelyä ei  ehditä  suorittaa riittävän 
nopeasti ja seurauksena lähetyspuskurien kasvu.

4.1.1 Dirac ja Shrödinger

Brittiläinen  yleisradioyhtiö  BBC  kehitti  uuden  avoimeen  lähdekoodiin  perustuvan 
koodekin imeltään Dirac, johon ei (oletettavasti) ole olemassa mitään patenttivaateita ja 
näin  lisenssimaksuja  ei  myöskään  ole.   Projekti  aloitettiin  2003-2004  ja  kohtalaisen 
valmis  koodekki  on  saatu  levitykseen  vuonna  2007.  Itse  asiassa  koodekista  on 
olemassa  kolme  yhteensopivaa  versiota  Shroedinger,  Dirac  ja  DiracPro  joista 
jälkimmäisestä  käytetään  myös  nimeä  VC-2.  Spesifikaatiot  saatiin  lopulliseen  asuun 
2008 ja kuvattu dokumenteissa BBC08a ja BBC08b. Varsinainen Dirac on tarkoitettu 
videon yleiseen kompressioon ja levitykseen kun taas VC-2 (Dirac Pro) on suunnattu 
tuotantoon  ja  on  alistettu  SMPTE:14n  hyväksymisprosessin  alaisuuteen  yleiseksi 
standardiksi   [BORE07].   VC-2  ei  sisällä  liikevektorikompensointia  vaan  kaikki 
sekvenssin kuvat  ovat  intrakoodattuja.  Seuraavassa jos ei  toisin mainita  tarkoitetaan 
Diracilla  ensin  mainittua  (ei  siis  VC-2:ta).   Vuoden  2005  Dirac  versiota  on  syytetty 
enkoodauksen  hitaudesta  [ANON05].  Mm.  tämän  syyn  vuoksi  BBC  oli  myös 
rahoittamassa Schroedinger projektia15. Schroedingerissä pyrittiin reaaliaikaiseen Dirac 
toteutukseen. Toisinaan Dirac:ia kutsutaan Dirac-research:ksi  ja Shroedingeria tämän 
käytännön toteutukseksi,  käytännön puhekielessä sekä Dirac  että  Schroedinger  ovat 
usein toisensa synonyymeja, tarkoittaen samaa asiaa.

Nykyisiä  koodekkeja  on  syytetty  alati  kasvaneesta  rakenteellisesta  mutkikkuudesta. 
Dirac/Schroedinger:issa  taasen  on  pyritty  mahdollisimman  suureen  rakenteelliseen 
yksinkertaisuuteen. Olennaisilta osiltaan se on hybridi liikekompensoitu koodekki, jossa 
muunnosalueen  koodaus  on  tehty  aallokkeilla.  Koodekin  keskeisistä  piirteistä 
mainittakoon:

• Multiresoluutio  aallokemuunnos.  Data  on  enkoodattu  käyttämällä 
aallokemuunnoksia  ja  paketoitu  bittijonoon  alikaistasuodattimien  ulostulojen 
mukaan. Suodattimet tuottavat neljä alikaistaa (LL, LH, HL ja HH). LL kaista 
koodataan iteratiivisesti  sopivan lopputuloksen saavuttamiseksi.  Eri kaistojen 
lopputulokset  käydään  läpi  kuten  aikaisemmin  mainitussa.  EZW/SPHIT 
algoritmissa. Näin eri resoluutiot voidaan koodata kohtalaisen joustavasti.

14 SMPTE  =  the  Society  of  Motion  Picture  and  Television  Engineers.  He  ovat  myös 
hyväksyneet videokoodaus tavan VC-1, jota Microsoft haki omalle koodekille VFW-9 

15 Englantilainen fyysikko Paul Dirac jakoi Nobelin palkinnon Erwin Schrödingerin kanssa 
1933. Siitä projektiveljesten nimet.

http://n/


31
  

• Aallokesuodattimen  vaihto,  sovelluksesta  voidaan  käyttää  hyvin  erilaisia 
aallokkeiden  kantafunktioita.  Oletusarvona  on  samanlaiset  kuin  JPEG 
2000:ssa  (ns.  Daubechies  (9,7))  joten  tässä  on  saavutettu  jo  tietynlaista 
adaptiivisuutta.

• Kvanttisointi. Diskreetin aallokemuunnoksen tulokset kvanttisoidaan.  Diracissa 
käytetään kuolleen alueen kvanttisointia, jolla tarkoitetaan sitä, että 0:n lähellä 
kvanttisoinnissa käytetyt askeleet ovat  suurempia kuin muualla. 

• Interkoodaus, liikekompensointi voidaan tehdä viittauksina edelliseen tai tuleviin 
kuviin  1/8  pelin  tarkkuudella.  Perinteisissä  koodekeissa  (H.26x,  MPEG) 
liikevektorit  muodostetaan  toistensa  poissulkevien  lohkojen  avulla.  Diracissa 
taasen  lohkot  peittävät  osittain  toisensa.  Näin  saadaan  lohkoennusteissa 
esiintyviä artefaktoja myös pienennettyä.  

• Kiinteä tai vaihtuva nopeus, jos sovelluksessa on tarvetta alhaiseen viiveeseen 
(kuten reaaliaikaisissa videoneuvotteluissa) niin bittinopeus on vakio. Muutoin 
se  voi  vaihdella  tavoitellun  kiinteän  laatutason  mukaisesti.  Tavoiteltavaa 
laatutasoa  kuvataan  numeroarvoisella  laatumetriikalla,  laatutekijällä,  QF 
(quality factor). Diracin QF:n väitetään esittävän videon laatutasoa paremmin 
kun  mitä  perinteinen  signaalikohinasuhteella,  PSNR:llä,  voidaan  kuvata. 
Tässä  nimittäin  lasketaan  summa  koodattujen  ja  ei  koodattujen 
luminanssikuvien erotuksen neljännestä potenssista kun PSNR:ssä mitta on 
euklidinen  eli  toinen  potenssi.  Diracissa  tarkistetaan  enkoodausprosessin 
aikana  vastaako  laskettu  QF  tavoitetta,  jos  ei,  niin  pyritään  iteratiivisesti 
optimoimaan  haluttua  laatutasoa  vastaavan  datan  määrää.  Tällaista 
optimointia kutsutaan kirjallisuudessa RDO:ksi (Rate Distortion Optimization)16.

• Yksinkertainen  videon  navigointi.  Kun  perinteisissä  koodekeissa  (kuten 
MPEG 2:ssa) haku tehdään aluksi kuvaryhmän, GOP:n, alkuun niin navigointi 
yksittäiseen  kuvaan  joudutaan  tekemään  kohtalaisen  mutkikkaan 
hakualgortimin  avulla  GOP  ryhmän  sisällä.  Diracissa  taasen  kukin  videon 
kuva,  frame,  sisältää  yksikäsitteisen  numeroinnin  ja  viitteen  edelliseen  ja 
seuraavaan  kuvaan  itse  bittistreamissa  [BORE05a,b].  Rakenne  muistuttaa 
paljon ohjelmistotekniikassa tuttua kahteen suuntaan linkitettyä listaa. Tapa on 
yksinkertainen  ja  tehokas  kuvan  tarkkuudella  tapahtuvaan  hakuun. 
Ominaisuutta arvostetaan suuresti erityisesti editoinnissa ja tekstityksessä.

• Entropiakoodauksessa  Dirac  soveltaa  aritmeettista  koodausta,  jonka 
ulostulona  on  vaihtuvanmittaiset  koodisanat.  Ennen  varsinaista  koodausta 
tehdään  sisällön  mallinnus,  jotta  koodisanat  olisivat  optimaalisia  kooltaan. 
Dirac  kärsi  pitkään  tehottomasta  aritmeettisesta  koodauksesta  [EECK05]. 
Ratkaisuksi  ehdotettiin  ns.  Mcoderia,  mutta  tämä algoritmi  oli  jo  patentoitu 
algoritmiksi jota  H.264 käytti [ONTH06]. Diracin Shroedinger toteutuksessa on 
nämä ongelmat osittain jo voitettu [DAVI08].

Kuinka tehokas Dirac sitten on ? Väitetään olevan täysin verrannollinen tämän hetken 
”main stream” koodekkiin H.264. Onthiar & al. tekivät vertailevan tutkimuksen H.264:n ja 
Diracin  välillä  [ONT06].  Heidän  käyttämässään  Diracissa  ei  vielä  ollut  vakionopeus 
toimintatapaa (CBR, constant bit rate), joten asettamalla eri laatutasoja QF saatiin myös 
eri  bittinopeuksia.   Vastaaviin  nopeuksiin  säädettiin  vertailtava  H.264.  He  käyttivät 
tutkimuksessaan objektiivisia mittareita PSNR ja SSIM. PSNR:ssä, kuten edellä on jo 
tullut  mainittua,  muodostetaan  laskemalla  kuva  kuvasta  summa koodausprossin  läpi 
menneen tuloksen  ja  alkuperäisen  videon  erotuksen  neliöstä.  Lopulta  muodostetaan 
keskiarvo jakamalla tulos laskennassa käytettyjen alkioiden määrällä.  PSNR on laajasti 
käytetty  menetelmä  sen  laskennallisen  helppouden  vuoksi  mutta  se  ei  kuitenkaan 

16 Kuten on helppo arvata  niin RDO on kohtalaisen kompleksinen prosessi.  Se on yksi 
keskeisiä kulmakiviä H.264 standardissa. Kuitenkin monissa käytännön enkoodereissa ei 
sitä kuitenkaan ole  toteutettu. 
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korreloidu  kovin  hyvin  ihmisen  näköjärjestelmän kanssa.  SSIM (Structural  Similarity) 
taasen on menetelmä jossa verrataan pelien intensiteetin muodostamia hahmoja, jotka 
ovat normalisoitu globaalin kontrastin ja luminanssin suhteen. SSIM lasketaan yleensä 
yhdistelmästä luminanssin, kontrastin ja rakenteellisten piirteiden samankaltaisuudesta. 
Kun SSIM saa arvon yksi niin tutkittava kuva, video on täsmälleen samanlainen kuin 
alkuperäinen. 

Testeissä käytettiin  kahta eri  standardi  videosekvenssiä. Toinen ”Container” oli  QCIF 
formaatissa  (176  x  144)  ja  toinen  ”Riverbed”  oli  HD teräväpiirtoformaatissa  (1920 x 
1080).  Testit  ryhmiteltiin  neljään  luokkaan:  bittinopeus,  kompressiosuhde,  PSNR  ja 
SSIM. 

Tutkimuksissa  käytetystä  Diracista  voitiin  asettaa  laatutekijä  välillä  0  –  20.  Koska 
laatutekijän  optimoinnissa  käytetään  Lagrangen  optimointia  nopeuden  ja  tuotettavan 
laadun  suhteen  niin  teoreettisesti  laskettuna  kasvaa  bittinopeus  eksponentiaalisesti 
laadun kasvaessa. HD materiaalilla kuitenkin vaikuttavat myös muut tekijät asiaan. HD 
testeissä havaittiin, että bittinopeus kasvaa eksponentiaalisesti laatutekijään 15 saakka, 
jonka jälkeen kasvu hieman hidastuu. Sinänsä kasvulla laatutekijän 10 jälkeen ei ole 
juurikaan  merkitystä  sillä  laatutekijällä  10  oli  bittinopeus  luokkaa  8  –  10  Mb/s,  jota 
yleisesti  pidetään  HD  materiaalille  tavoitenopeutena  nykyisillä  eturivin  koodekeilla 
(vastaten MPEG 2 nopeutta 20 – 25 Mb/s). QCIF testeissä havaittiin myös nopeuden 
kasvavaan jyrkästi ylitettäessä laatutekijää 5 ( n. 30 kb/s). Johtopäätöksenä onkin että 
laatutekijän (QF) pitäisi  olla  5 –  10 välillä.  Kompressiosuhde eli  koodekin  tuottaman 
tiivistetyn  koodin  suhde  alkuperäiseen  oli  Diracilla  hieman  parempi  kuin  H.264:llä 
laatutekijään 10 saakka.  Tämän jälkeen H.  264 tuotti  hieman tiiviimpää tulosta,  erot 
olivat kuitenkin marginaalisia. 

Koodekkien käyttäjän kannalta kuitenkin sekä PSNR että SSIM testit ovat kiintoisimmat. 
PSNR:ssä oli Diracin ja H.264:n välillä marginaaliset erot H.264:n eduksi laatutekijöiden 
vaihdellessa 0 – 15 välillä. Sen sijaan laatutekijöillä 15 – 20 Dirac  oli selvästi parempi, 
mutta  toisaalta  kompressiosuhdekin  näillä  arvoilla  ei  ole  kovin  suuri  (40  –  60  %). 
Alhaisimmilla bittinopeuksilla SSIM testit osoittivat H.264:n olevan selvästi parempi kuin 

Kuva  16:  Vertailu  Dirac  ja  H.264  koodekin  välillä  HD  sekvenssillä  Riverbed.  
Vaikka  dirac  on  olennaisesti  parempi  laatutekijöillä  >  1  ei  tällä  juurikaan  ole  
merkitystä kun bittinopeudet ovat tällöin huomattavan suuret (esim. kertoimella 15  
nopeus on n. 250 MB/s) Onthiar et al.
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Dirac. Kuinka paljon ”parempi” on H.264, ei kuitenkaan voida suoraan testien perusteella 
sanoa.  Johtopäätöksenä  tutkijat  esittävät,  että  ensinnäkin  HD  materiaalin  suhteen 
koodekeilla  ei  juurikaan  ole  merkittävää  ja  ei-hyväksyttävää  eroa.  Toiseksi  Diracin 
yksinkertaisempi  rakenne  tuo  mukaan  tietyn  robustisuuden,  joka  kaikissa  teknisissä 
järjestelmissä on tavoiteltava piirre. Kolmanneksi vaikka SSIM testit antavatkin H.264:lle 
paremmat arvosanat niin ovatko nämä niin merkitseviä kun käyttökustannukset voivat 
nousta melko suuriksi lisenssimaksujen muodossa. Onthiar & al tekemään tutkimukseen 
kuitenkin  pitää suhtautua  hieman varauksellisesti.  Ensinnäkin  tutkijat  eivät  esittäneet 
mitä vertailtavaa H.264 koodekkia on käytetty, näitä kun on monen eri tasoisia kuten 
voimme lukea Dimitri Vatolinin & al tekemästä vertailusta [VATO06]. Toiseksi käytetty 
testimateriaali  on  kohtalaisen  suppea,  varsinaisesti  pitkiä  Hollywood  sekvenssejä  ei 
käytetty.  Kolmanneksi  subjektiivisia  testejä  ei  ole  tehty,  vaikka  nämä ovat  lopullinen 
koetinkivi.  Neljänneksi  Diracin  kehityssykli  on  nopeampi  kuin  standardikoodekeilla, 
näissä kun spesifikaatioiden muuttaminen on pitkällinen prosessi.  Dirac on muuttunut 
testiajankohdan  jälkeen  huomattavasti  ja  mahdollisesti  tulee  jatkossa  myös 
parantumaan.  –  Useammassa  eri  internetin  keskusteluryhmässä  on  Diracista 
keskusteltu ja mielipiteenluontoisesti on siitä esitetty arvioita koodekin tuottavan H.264 
verrannollista  dataa  samoilla  bittinopeuksilla.  Schrödinger  implementaation  on  myös 
todettu kompressoivan 720/p25 HD materiaalia reaaliajassa kun kompressio tehdään 
tavallisessa PC:ssä.    

Aruna  Ravi  teki  Teksasin  yliopistossa  graduate  tutkimuksen  vuonna 2009 [RAVI09]. 
Tutkimuksen  tavoitteena  oli  vertailla  H.264  Diraciin  eri  kuvaformaateilla  eli  QCIF 
(176 x 144),  CIF  ja  SDTV  käyttäen  eri  vakiintuneita  videosekvenssejä. 
Analyysityökaluina käytettiin  PSNR:ää, MSE:tä ja SSIM:ä.  Laatutekijöitä varioitiin  0 – 
10:een ja vastaavasti bittinopeudet vaihtelivat 10KB/s:sta 200 KB/s:een (80 kb/s – 1.6 
Mb/s).  

Oheisesta kuvasta 17 selvästi nähdään, että kummatkin koodekin tuottama video hyvin 
lähellä toisiaan: PSNR:ssä erot ovat keskimäärin 4 dB H.264:n hyväksi ja SSIM tulokset 
lähenevät  toisiaan  bittinopeuden  kasvaessa.  Oheisessa  kuvassa  18  on  esitetty 
vastaavat  tulokset  SDTV  sekvenssille.  Testeissä  ei  käytetty  HD  materiaalia  ja 
siirtonopeudet olivat kohtalaisen alhaisia maksimissaan 1.6 Mb/s. Sinänsä näin alhaiset 
nopeudet esiintyvät tyypillisesti web sovelluksissa (<< 1Mb/s). Eräs keskeinen Diracin 
sovellusalue onkin täällä joten tutkimuksen puutteet lienevät hyväksyttävissä.

Kuva 17: PSNR ja SSIM vertailu H.264:n ja Diracin välillä formaatin ollessa CIF 
(352 x 188), “Stefan” sekvenssillä [RAVI09] Julkaisu Aruna Ravin luvalla
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Dirac  on  myös  saanut  enenevissä  määrin  tieteellistä  mielenkiintoa  osakseen. 
Parannusehdotuksia  ja  tutkimustuloksia  koodekin  käyttämiin  algoritmeihin  ja 
vikasietoisuuteen on julkaistu lukuisissa artikkeleissa useassa referoiduissa tieteellisissä 
lehdissä ja konferensseissa. Velisavljevic & al käyttivät ns. suunnakkeita (drectionlets) 
Diracin  aallokkeiden  sijasta  [VELI08].  Suunnakkeet  ovat  uusi  adaptiivinen  2-D 
aallokemuunnos, jonka ominaisuutena on anisotrooppisuus ja suuntautuminen. Tutkijat 
raportoivat  saavuttaneen 2 –  3  dB:n parannuksen PSNR:ssä.  Tun  & al  tarkastelivat 
Diracin virheistä toipumismekanismeja ja ehdottivat uuden tavan, jolla väitettiin voitavan 
saavuttaa jonkinasteinen toipuminen kun jopa 30 % liikennöintipaketeista on hävinnyt 
[TUN06].  He  ehdottivat,  että  aallokkemuunnoksen  kertoimet  ja  liikekompensoidut 
muunnetut  jäännöskuvakehykset pitäisi  ryhmitellä tosistaan riippumattomiksi  ryhmiksi, 
joihin kuhunkin kohdistetaan sekä aritmeettinen koodaus että virheen korjaava koodaus. 
Tun & al  ehdottivat   uuden tavan muodostaa nopeuden säätö Diracille  [TUN07].  He 
kehittivät  uuden kohtalaisen yksinkertaisen algortimin miten optimaalinen laatukerroin 
(QF)  voidaan  säätää  kun  vaadittava  bittinopeus  on  asetettu.  Suoritetuissa  kokeissa 
saavutettu  nopeusvaihtelu  (GOP:n  puitteissa)  oli  korkeintaan  1.24  %  kun  H.264:n 
referenssikooderissa  vaihtelu  on  luokkaa  3.76  %.  Tulos  on  sikäli  merkittävä,  että 
koodekin ulostulo voidaan sovittaa tarkasti välityskanavan suorituskykyyn ilman suurta 
puskuirien yli- tai alivuotoa. – Yhteenvetona voidaan todeta, että Dirac on myös saanut 
tutkimuksellista  mielenkiintoa  osakseen,  josta  taasen  –  toivottavasti  –  kehittyy  uusi 
parempi avoimen lähdekoodin koodekki.

4.1.2 Theora

Mikä Theora on ? Lyhyesti sanottuna se on ilmainen ja avoin häviöllinen videon en- ja 
dekoodausmenetelmä ja tähän liittyvä ohjelmisto. Sitä kehittää Xiph.Org järjestö, joka 
myös  jakaa  videokoodekkia  ja  muita  avoimia  multimedian  käsittelyyn  tarkoitettuja 
tuotteita kuten Ogg säiliötä ja Vorbis audiokoodekkia ilmaiseksi.   Theora on kehitetty 
kaupallisen On2 VP3 koodekin pohjalta. 

On2  TrueMotion  VP3.1  julkaistiin  toukokuussa  vuonna  2000  ja  muutama  kuukausi 
myöhemmin  version  VP3.2.  Vuonna  2001  yhtiö  julkaisi  uuden  koodekin  VP  4  beta 
version.  Hieman  myöhemmin  yhtiö  ilmoitti  julkaisevansa  VP3.2:een  avoimeen 
lähdekoodiin perustuvan version. Siihen liittyvässä julkisessa lisenssissä annettiin lupa 
muokata lähdekoodia mikäli uudistettu versio tukee VP3.2:lla tuotetun datan esittämistä. 
Myöhemmin  lisenssiehtoja  väljennettiin  sallien  kaikkien  käyttää  ja  kehittää  VP  3 

Kuva  18:  PSNR  ja  SSIM  tulokset  Aruna  Ravin  tekemässä  tutkimuksessa  
SDTV tasoiselle materiaalille. Testisekvenssinä vakiintunut "Susan" Julkaistu  
A.Ravin luvalla.
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pohjautuvaa  koodekkia  mihin  tahansa  käyttötarkoitukseen.  Samoihin  aikoihin  On2 
luovutti koodekin Xiph.Org:lle kehitettäväksi ja ylläpidettäväksi.  Xiph.Org ja On2 sopivat 
VP3:n  olevan  perusta  uudelle,  vapaalle  koodekille,  joka  sai  nimekseen  Theora. 
Lokakuussa  2002  lopulta  julkaistiin  ensimmäinen  alfa  versio  (libtherora).  Lopulliset 
määrittelyt  toimitettiin  2004.  Koodekista  julkaistiin  sarja  alfa  versiota,  joista  viimeinen 
versio  7  julkaistiin  2006.  Tämän jälkeen seurasi  sarja  beta  versioita  joista  viimeinen 
libtheora1.0 beta 3 julkaistiin  2008 ja hieman myöhemmin stabiiliversio  libtheora 1.0. 
Tämän  jälkeen  koodekin  puutteita  paranneltiin  ns.  Thusnelda  hankkeena.  Hankkeen 
tuloksena syntyi syyskuussa 2009 versio 1.1, joka on siis toinen libtheoran stabiili versio.

Alkuperäinen Theora oli vaihtuvan nopeuksinen DCT:hen pohjautuva videokoodaustapa. 
Historiallisesti se istuu hyvin samaan perheeseen kuin MPEG-1 ja H.261. Joten siinä on 
mahdollista  erilaiset  kroman  näyttenotot,  liikkeen  kompensointi  on  lohkopohjainen  ja 
DCT:ssä käytetään 8 x 8 lohkoa. Liikekompensointi  voidaan tehdä vain eteenpäin (P 
framet) eikä se sisällä kahdesta suunnasta laskettuja ennusteita (B frameja).  Sillä  ei 
pystytä käsittelemään lomitettua videota eikä myöskään suurempia dynaamisia alueita 
kuin 8 bittiä.  Koodekin tuottama data voidaan upottaa moniin eri säiliöihin joista Ogg on 
ehkä käytetyin. Usein sen rinnalla käytetään Vorbis audiokoodekkia.

Lukijalle ehkä syntyi mielikuva, että Theora:n teknologia on hyvin vanhaa ulottuen 1980 
luvun  lopussa  vallitsevaan.  Thusnelda  projektissa  modernisoitiin  monia  Theoran 
puutteita. Pseudonyymi Monty kuvailee kahdessa dokumentissa [MONT09a, MONT09b] 
parannuksia mitä koodekkin on tehty. Näitä parannuksia ovat mm:

1. Parannettu DCT muunnos, kovin yksityiskohtaista kuvausta miten parannus on 
tehty  ei  kuitenkaan  ole  esitetty.  Muunnoksen  ja  käänteismuunnoksen 
keskimääräisen  virheen  suuruuden  on  väitetty  pudonneen  lähes  tuhanteen 
osaansa.

2. Kaksivaiheinen  enkoodaus.  Menettelyssä  pyritään  siihen,  että  tiedoston 
enkoodauksessa  tiettyyn  bittinopeuteen  saadaan  samankaltainen  tulos  kuin 
muuttuvalla  bittinopeudella.  Tuloksena  on  toisinaan  parantunut  laatu  kun 
yksivaiheisessa  kompressiossa  usein  yksinkertaiset  näkymät  kompressoidaan 
aivan liian korkealla  laadulla  kun taas kompleksisissa  näkymissä  kompressio 
saattaa  olla  kehnohko.  Tavallisimmin,  kuten  myös  Theorassa,  tämä  tehdään 
siten että ensimmäisessä vaiheessa kerätään lähdevideosta erilaisia mittoja ja 
toisessa vaiheessa varsinainen kompressio. 

3. Kuvakehysten  poisjäänti  (ns.  frame dropping).  Välitettäessä  suoria  lähetyksiä 
kaistaleveydeltään  rajoitettuihin  kanaviin  joudutaan  enkoodaus  tekemään 
yksivaiheisesti,  joten  nopeudet  saattavat  vaihdella  laajasti.  Monissa 
enkoodereissa voidaan määritellä minimi ja maksimibittinopeus,  joiden välissä 
enkooderi koodaaa videota. Minimi oli Theorassa hieman määrittelemätön, eikä 
oikein tiedetty miten enkooderin pitäisi käyttäytyä kun vaadittava miniminopeus 
on saavutettu ja jopa ohitettu. Tavallinen, melko väkivaltainen, keino ratkaista 
tilanne on tiputtaa  kuvakehyksiä pois kun nopeuden raja-arvo  näyttää olevan 
uhkaamassa.

4. Tuki muuttuville frameratelle.  Perinteisesti ajatellaan frame raten olevan melko 
vakio,  esimerkikksi  25 kuvaa  sekunnissa.  On kuitenkin  useita  tilanteita  jossa 
frame rate saattaa vaihdella. Esimerkiksi yhdistettäessä videota filmimateriaaliin 
tai  animaatioissa,  jossa  frame  rate  voi  olla  niinkin  alhainen  kuin  4  kuvaa 
sekunnissa.  Thusnelda  enkooderi  pysty  tällaisessa  muuttuvassa  tilanteessa 
lisäämään uusia kuvia kaksinkertaistamalla joitakin kuvia. Näitä uusia kuvia ei 
kuitenkaan tarvitse enkoodata eksplisiittisesti vaan riittää ilmoittaa (bittijonossa) 
dekooderille tiettyjen kuvien toistumisesta.  

Theoran suorituskykyä on jonkinverran verrattu myös H.264 koodekkiin. Lähes kaikkiin 
selvityksiin pitää suhtautua hieman varauksellisesti. Milloin käytetty kuvaformaatti (kuten 
QCIF) ei edusta kaikkia keskeisimpiä kuvaformaatteja, enkooderi on sisältänyt vikoja17, 

17Theora  spesifikaatioiden  mukaista  syntaksi  tuottaa  esimekiksi  ffmpeg2tehora  kooderi, 
tässä  on  todettu  kuitenkin  olevan  bugi,  joka  aiheutti  poikkeuksellisen  huonolaatuisen 
videotuotoksen [MONT09a]
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selvitykset  ovat  liian  tarkoitushakuisia  (ylioptimistisia  theoran  suhteen)  tai  käytetty 
enkooderi ei ole ollut viimeisintä versiota jne.  Till Halbachin tekemässä tutkimuksessa 
vertailtiin Theoraa ja vanhempaa Dirac:ia H264:ään ja motion JPEG2000:een [HALB09]. 
Diracin todettiin olevan kohtalaisen lähellä H.264:ää (1 – 3 dB PSNR mittauksissa) mutta 
enkoodaus oli sangen hidasta. Ongelma, joka ilmeisesti on ratkaistu Schrödingerissä. 
SD materiaalilla Theora taasen oli keskimäärin runsaat 10 dB huonompi. QCIF ja HD 
materiaalilla  Theora  toimi  hämmästyttävän  kehnosti.  Todennäköinen  syy  huonoon 
käyttäytymiseen  oli  enkooderissa  ffmeg2theora  oleva  vika,  joka  myöhemmissä 
versioissa (Thusnelda) on jo kirjattu [MONT09a]. 

Thusneldaan  on  syytetty  Linuxin  nettilehdessä  LWN.net  kolmen  Nokian  omistaman 
patentin  [VEHV03,  KARC05,  LAIN07]  rikkomisesta18 Toisaalta  on  myös väitetty,  että 
Theorassa oli nämä ominaisuudet jo aikaisessa VP3 vaiheessa, huomattavasti ennen 
kuin  ko.  patentteja  on edes haettu.  Väitteitä  ja  kiistaa Theorasta  ja  muista  avoimen 
lähdekoodin  patenttivapaiksi  väitetyistä  koodekeista  tullaan  varmaan  esittämään 
jatkossakin.  Koska  kyse  on  a)  hyvin  keskeisestä  internetissä  käytettävästä 
videotekniikasta, b) monissa maissa rakennetaan hyvin nopeita optisia runkoverkkoja, 
joissa  pääasiallinen  hyötykuorma  lienee  video  ja  koska  c)  maailmanlaajuisesti 
päätelaitteita  (PC:tä,  puhelimia  jne.)  tulee  olemaan  useita  miljardeja  kappaletta  niin 
melko suurista rahoista lienee kyse vaikka kukin striimi maksaisi vain sentin murto-osia. 

5 Video ja web

Melkein  kaikissa  uusissa  kerrostaloissa  ja  vanhoissa  peruskorjatuissa  taloissa  on 
tavoitteena  asettaa  talon  sisäiseksi  tietoliikennenopeudeksi  100  Mb/s.   Useassa 
Euroopan maassa kuten Suomessa esiintyy poliittista tahtoa sille, että asukkaat eivät 
olisi  kauempana  kuin  2  km  päässä  100  Mb/s  internetverkosta.  Suomessa  tämän 
tavoitteen  pitäisi  olla  toteutettuna  vuonna  2015.  Tällä  hetkellä  näin  suurelle 
liikennöintitarpeelle  yksityiselle  kansalaiselle  ei  oikeastaan  ole  muuta  kuin 
terävänpiirtotelevisiokuvan ja siihen liittyvien oheispalveluiden välittäminen IP verkoissa, 
ns. IPTV:nä. Mitä tämä merkitsee kompression kannalta? Todennäköisesti IPTV tulee 
valtamaan  huomattavan  osan  kotien  multimedian  välityskanavana  radioteitse 
tapahtuvan  siirron  sijasta.  Broadcastista  siirrytään  enenevissä  määrin  multicastiin  ja 
yksittäisiin  streameihin.   Nykyiset  koodekit  ovat  riittävän  tehokkaita,  jotta  nykyisen 
formaatin  SDTV  ohjelmia  voitaisiin  siirtää  jo  nyt  2Mb/s  verkossa  riittävällä  laadulla. 
Sanotaan internet videon siirtyvän työpöydältä enenevissä määrin olohuoneisiin.

Videosisällön kulutus kasvaa räjähdysmäisesti. Yksinomaan Yhdysvalloissa ladatun ja 
striimatun  videon  määrä  YouTube  palvelusta  oli  n.  600  TB/päivä  vuonna  2006  ja 
seuraavana vuonna määrä oli jo 1200 TB/päivä [WARD07]. Vuonna 2011  määrä oli jo 
kasvanut 7800 TB/päivä. Sisältöä luo entistä enemmän yksittäiset kuluttajat. Esimerkiksi 
YouTubeen uploadien määrä  on kasvanut alkuaikojen 65 000 kpl/päivä, vuonna 2007 
määrä oli jo 500 000 ja vuonna 2011 on arvioitu lukumäärän kasvaneen jo 4 800 000 
uploadiin  [WARD07].  Jokaisena  minuuttina  lisätään YouTubeen n.  20  tuntia  videota. 
Kolme neljäsosaa materiaalista tulee muualta kuin Yhdysvalloista. Maailmanlaajuisesti 
edellä mainitut lukuarvot pitää kerto 2:lla tai 3:lla kun YouTuben markkinaosuus on alle 
puolet  maailman kaikista  internetvideota jakavista  paikoista.  Seurauksena onkin,  että 
entistä enemmän suuri yleisö toivoo videota voitavan katsoa ja julkaista milloin tahansa 
ja  mistä  laitteesta  tahansa.  Tällöin  syntyy  entistä  suuremmat  haasteet  vaadittavalle 
teknologialle  ja  standardoinnille,  jotka mahdollistavat  laiteriippumattoman multimedian 
luomisen,  julkaisemisen,  enkoodauksen/dekoodauksen,  sisällön  kuvauksen  ja 
oikeuksien hallinnan.  Keskeisiä teknologioita on esitetty oheisessa kuvassa 1.16:

 

18 Katso http://lwn.net/Articles/372416/
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5.1 Säiliöt

On olemassa  erilaisia  ns.  säiliötä  (container),  metatiedostoja,  jotka  kuvailevat  miten 
varsinainen  multimediadata  (kuten  kuvat,  audio  ja  video)  ja  liittyvä  metadata  on 
tallennettu.  Säiliöt  eivät  esitä  miten  data  on  koodattu  vaan  miten  ne  on  yhdistetty 
kokonaisuudeksi.  Moni  ohjelma  kykenee  avaamaan  säiliön  mutta  ei  välttämättä 
esittämään niiden sisältöä sopivan koodekin puuttuessa tai metadata ei sisällä riittävästi 
informaatiota koodausprosessin suorittamiseksi. 

Säiliötiedostoja  käytetään  tunnistamaan  ja  liittämään  eri  dataformaatteja  yhteen. 
Yksinkertaisimmat säiliöt voivat sisältää erilaisia kuvia tai erityyppisiä audiodataaa kun 
taas  mutkikkaammat  säiliöt  voivat  sisältää  useita  audio-  ja  videostriimeja,  monella 
kielellä tehtyjä tekstityksiä, kappaletietoa ja erilaisia metatietoja. Mutkikkaammat säiliöt 
sisältävät myös synkronointitiedon siitä miten toistetaan eri striimit yhdessä. Useimmissa 
tapauksissa tiedostojen otsakkeet, suurin osa metatiedoista ja synkronointitavasta on 
määritelty säiliöformaatissa. Jotkut säiliöt sisältävät vain audiota (kuten AIFF ja Wav), 
toiset vain pelkkiä kuvia (kuten FITS Flexiple Image Transport System). Monet  taasen 
hyvin monipuolisen kokoelman multimediaa.  Tunnettuja säiliöitä ovat esimerkiksi:

• Matroska  (MKV)  säiliö  ei  ole  sidottu  mihinkään  erityiseen  koodekkiin  tai 
järjestelmään,  se  voi  sisältää  lähes  kaikkea  mahdollista.  Erityisesti  säiliötä 
suosivat  animaattorit  kun  keskeneräisiä  klippejä  voi  olla  monia,  samoin 
tekstityksiä voi olla useita kymmeniä.

• MOV Apple:n kehittämä säiliö QuickTime videolle
• AVI Microsoftin kehittämä säiliö, joka voi sisältää lähes kaikkea mahdollista. Säiliö 

tukee useita eri videoformaatteja Video for Windows (VFW) rajapinnan kautta 
• OGG  xiph.org  kehittämä  avoimen  lähdekoodin  säiliö  heidän  Theora  video  ja 

Vorbis audio koodekeille.
• FLA Adoben flash on itseasiassa säiliö  käsitteen laajennus kun siihen sisältyy 

videon  ja  audion  lisäksi  mahdollisuus  laatia  animaatioita  skriptikielellä  Action 
Script. Tavallisimmin FLA tiedostoja käännetään alhaisen jalanjäljen omaavaksi 
SWF  tiedostoksi.  Flash  playereita  (swf  soittimia)  on  saatavissa  lähes  kaikkiin 
selaimiin niin PC maailmassa kuin myös moniin mobiillaitteisiin

• FLV flash video, on flashiin sisältyvä video säiliö. Täällä voidaan käyttää monia 
kompressioalgoritmeja eli H.264, Sorenson ja On2:n VP6. 

5.2 Video
Lähes jokaiselle on tuttu HTML 4.01 mukaiset web sivut. Näissä on vahva tuki staattisille 
kuville ja tekstille. Vain muutama kuvaformaatti dominoi täällä. GIF kuvat sovelluksissa 
missä värien määrä on kohtalaisen alhainen ja kuva sisältää paljon teräviä yksityiskohtia 
kuten viivoja  (esimerkiksi  kaaviokuvat).  Jatkuvasävyisiä kuvia dominoi JPEG ja  PNG 
suositukset.  Kaikista  näistä  on  patenttivaateet  jo  aikapäiviä  sitten  hävinneet.  Kuvia 

Kuva 19: Keskeisiä tekijöitä internet videolle ja audiolle
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voidaan liittää osaksi  web sivuja  ja  niihin  voidaan tehdä suoria  linkkejä  <img> tagin 
kautta.  Suurin  osa  kuvaformaateista  ei  tarvitse  omia  eksplisiittisiä  näyttöohjelmia  tai 
plugineja.  Lähes  kaikki  selaimet  osaavat  näitä  näyttää  käyttäjälle.  Videon  suhteen 
tilanne on kuitenkin toinen ja on pikkuhiljaa muuttumassa. 

Internet suosituksia laativassa konsortiossa, W3C, on aktiivinen pyrkimys saada audio ja 
video osaksi web sivuja. Tämä toteutuikin HTML 5 suosituksessa. Tällä siis tarkoitetaan 
siis sitä että kun web sivussa esiintyy <video>-tagi pystyy selaimen omat mekanismit 
toistamaan  kyseistä  videota  suoraan  web  sivulla.  Tällöin  ei  tarvita  erillistä  pluginia, 
liitännäistä,  kuten flash playeriä.  Olisikin  toivottavaa tilanteen  olevan videon suhteen 
samankaltainen kun still kuvissa: vain muutama lisenssivapaa koodekki. Koska selaimen 
pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja kevyt sekä ilmaisilla selaimilla ei pitäisi olla 
maksullisia  komponentteja.  Käytäntö  vain  on toisenlainen.  Mediamaailmassa esiintyy 
kokonainen sarja patentteja sisältäviä standardoituja koodekkeja kuten MPEG 1, 2, 3, 4, 
H.261,H.262, H.263, H.263+, H.263++, H.264 runsaasti erilaisia kaupallisia koodekkeja 
kuten  Microsoftin  VC-1,  On2:n  VP6  ja  VP8,  RealinVideo  1,  G2,  3,  4  jne.  Hännän 
huippuna  vielä  kaksi  lisenssivapaata  avointa  koodekkia  eli  BBC Dirac  ja  Xiph.org:n 
Theora.  Vieläpä  amerikkalainen  Sun  yhtiö  on  tuomassa  omaa  avointa  H.261:een 
perustuvaa  koodekkia  markkinoille.  Web  standardoinnin  kannalta  tilanne  on  hieman 
mutkikas  koska  standardia  laativa  organisaatio  WC3  on  asettanut  ohjenuorakseen 
patenttipolitikassaan suosia lisenssivapaita teknisiä ratkaisuja. 

Koko web-videota dominoi tänään H.264. Tämä siksi, että huomattava määrä videosta 
välitetään  YouTuben  ja  muiden  vastaavien  palveluiden  kautta  Adoben  Flash 
formaatissa. Lähes miljardi streamia päivittäin.  Adoben Flash formaatti  taasen tukee 
H.264:ää. Lähes jokaiseen selaimeen on saatavissa Flash soitin liitännäinen joko ensi- 
tai jälkiasennuksena, joten yleisimmin nähty web video on H.264. Adobe Flash/H.264 
dominanssi  saattaa  muuttua  koska  Google  osti  elokuussa  2009  videokoodekkeja 
valmistavan  yrityksen  On2.  Yrityksen  koodekin  VP6:n  väitetään  –  heidän  esitteen 
mukaan – olevan suorituskyvyltään verrannollinen H.264:ään ja koodekin VP8 olevan jo 
4 – 5 dB (PSNR) parempi. Tuntuisi luonnolliselta ajatella Googlen käyttävän omassa 
YouTubessaan myös omaa koodekkia. 

Laadittaessa HTML 5 suositusta ei minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen W3C.n piirissä 
saavutettu  tuettavasta  videoformaatista  ja  koodaustavasta.  Nettivideon  jakelussa 
näyttääkin olevan suuret rahat  kyseessä ja siksi  yhteisymmärrystä ei juurkiaan voida 
saavuttaa.   Onkin mielenkiintoista seurata eri  HTML 5 standardin vaiheita.  Alunperin 
Ogg Theoraa suositeltiin videoformaatiksi kun siihen ei oletettavasti vaikuttanut mikään 
patentti. Varhaisemmassa versiossa voimme nimittäin lukea:

User agents should support Ogg Theora video and Ogg Vorbis audio, as well as  
Ogg container format.

Joulukuun  10  päivänä  2007  julkaistussa  versiossa  on  edellä  mainittu  vaatimus  jo 
muutettu muotoon (Xiph.org:n Theoran kehittäjien suureksi harmiksi):

It  would be helpful for interoperability if  all  browsers could support the same  
codecs. However, there are no known codecs that satisfy all the current players:  
we  need  a  codec  that  is  known  to  not  require  per-unit  or  per-distributor  
licensing, that is compatible with the open source development model, that is  
sufficient quality as to be usable, and that is not an additional submarine patent  
risk  for  large  companies.  This  is  an  ongoing  issue  and  this  section  will  be  
updated once more information is available.

Viimeisimmässä  versiossa  [HICK09]  on  koko  formaatti  jätetty  avoimeksi.  Hyvä  näin, 
varsinkin  kun  videon  koodaamisessa  on vielä  paljon  tekemistä  ja  tutkimusta  jäljellä. 
Koko kiistassa näytti olevan kaksi leiriä toisaalta Theora ja toisaalta H.264:n kannattajat. 
Erityisesti  mobiililaitteiden valmistajat  suosittelivat  H.264:ää.  Tyypillinen esimerkki   oli 
Nokian Stephan Werngerin edustama näkemys, jossa suosittiin H.264:ää ja  hylkämään 
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Theora [WENG07].  Yhtenä perusteena oli  web sovellusten laaja  kirjo  mobiililaitteista 
digitaaliseen elokuvateatteriin sekä teollinen tuki koodekille.

Avoimeen  lähdekoodiin  perustuvat  selaimissa  Firefoxssa  ja  Operassa  on  toteutettu 
suoraan  tuki  Theora  videokoodekille.  Näissä  kun  ei  tietenkään  ole  voitu  soveltaa 
sellaisia ratkaisuja, joissa on patentti tai lisenssivaateita (tällöin jokainen selain asennus 
tulisi maksulliseksi eikä myöskään avoimuuden perusperiaate tulisi täytettyä).  Samoin 
wikctionaryssa video leikkeet on koodattu Theoralla. Chrome ja Safari selaimet tukevat 
taasen H.264:ää. Microsoftin selain Explorer taasen ei (toistaiseksi) tue HTML 5. 

Suurille  sisällöntuottajille  on kuitenkin tärkeintä loppukäyttäjän kokemus eikä niinkään 
mitä  koodekkia  käytetään  (kunhan  lisenssimaksut  ovat  kohtuullisia).  Loppukäyttäjän 
kokemukseen  vaikuttaa  sellaiset  tekijät  kuin  helposti  saatavat  soittimet,  koodekit  ja 
säiliöt,  jotka  takaavat  hyvän  katselukokemuksen  samoin  helppokäyttöisyys  on 
merkittävä tekijä. 

Lopulta  kasvava määrä videosisältöä tuottavista  kotikäyttäjistä  kärsivät  vielä  yleisesti 
tuetun  koodekin  puutteesta.  Koodekin  ja  siihen  liittyvien  työkalujen  pitäisi  olla  myös 
helppokäyttöisiä. Kotituottajan pitää myös olla kohtalaisen varma siitä, että lähes kuka 
tahansa voi katsella videota netistä yleisimmillä selaimilla. Tuottajan pitäisi voida esittää 
videonsa samalla tavalla kuin hän esittää kuvat tänään.

5.3 Metadata ja sisällön kuvaukset

Median  sisältö  on  arvokasta  vain  jos  sitä  pystytään  käyttämään  ja  siihen  voidaan 
osoittaa luontevasti. Sisältö johon ei ole helppoa pääsyä voidaan katsoa olevan lähes 
olemattoman  kaikille  paitsi  ehkä  luojalleen.  Tällaisen  helpon  saatavuuden  ongelman 
pyrkii  metadata  ja  sisällön  kuvaukset  osittain  ratkaisemaan.  Nämä  ovatkin  hyvin 
keskeisiä  tekijöitä  videon  ja  audion  tunnistamisessa,  haussa  ja  löytämisessä  alati 
kasvavassa  suuressa  mediamassasta.   Käsitteellä  metadata  tarkoitetaan  kuvailevaa 
dataa varsinaisesta sisällöstä, dataa datasta. Yksinkertaisimmillaan se voi olla nimike, 
tekijä, päiväys, arvosana, oikeudet. Monipuolisimmillaan se voi olla hyvinkin kehittynyttä 
hahmontunnistusta esimerkiksi kasvot tai muu visuaalinen elementti. 

Metadata  voi  tulla  hyvin  monista  lähteistä,  kuten  teoksen  tekijä,  julkaisija,  kolmas 
osapuoli tai käyttäjä voi niitä luoda. Se voidaan automaattisesti generoida (esimerkikksi  
kuvan  tekstuurit)  tai  se  lisätään  manuaalisti.   Tyypillisiä  esimerkkejä  metadataan 
pohjautuvassa  tekstuaalisessa  haussa  ovat  esimerkiksi  You  Tuben,  flicr  ja  internet 
movie databasen sisällön tekstimuotoiset hakukäytännöt.

Toistaiseksi sisällön hakua on tehty selainten avulla käyttämällä sopivia asiasanoja ja 
indeksejä. Tällainen erilaisilla hakukoneilla tehtävä haku valitettavasti luo huomattavan 
määrän kohinaa, toiseksi hakuprosessi on kohtalaisen kallista ja hinta kasvaa sisällön 
määrän kasvaessa, kolmanneksi tekstuaaliset kuvaukset ovat usein sekä subjektiivisia 
että puutteellisia ja rajoittuneet valitettavan usein vain tiettyyn sovellus alueeseen tai 
eivät  kuvaa  median  sisäisiä  suhteita  kovin  hyvin.  On  siis  syntynyt  kokonaan  uusi 
ongelma-alue:  Miten  voidaan  kuvata,  indeksoida  ja  annotoida  kompressoimaton  tai 
kompressoitu audiovisuaalinen data käyttäen työkaluja, jotka automaattisesti  irrottavat 
audiovisuaaliset  piirteet  sisällöstä  ja  täydentävät  toisinaan  käsin  tehtyjä  tekstuaalisia 
kuvauksia.  Esimerkiksi  tietty  kuva  kuvapankista  pitäisi  voida  löytää  piirtämällä 
kuvaruudulle  jonkinlainen  muutamalla  viivalla  tehty  luonnos  haettavasta.   Tämän 
kaltaisiin kysymyksiin vastaa MPEG-7 standardi. Sisällön ja sen organisoinnin suhteen 
on  olemassa  myös  hyvin  paljon  muitakin  kuvauksia  kuten  SMIL19 (Synchronized 
Multimedia Integration Language), SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) , 
Hi-Caption jne.

19Itse asiassa SMIL ja SAMI eivät ole varsinaisia metadataformaatteja vaan pikemminkin 
XML pohjaisia esitysformaatteja.
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