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Samenvatting:  
 
Het doel van deze thesis is het opstellen van een BitstroomSyntax-schema voor de MC-EZBC-
codec. Zo een schema stelt het eigenlijke codeerformaat van een specifieke codec voor en wordt 
opgesteld in BSDL, een taal die een uitbreiding is van XML Schema. Het schema kan dan gebruikt 
worden om uit een specifieke bitstroom een bitstroomsyntaxbeschrijving, in XML-formaat, te 
genereren. Deze beschrijving die eigenlijk de interne opbouw van de bitstroom voorstelt, kan 
gemakkelijk aangepast worden door eenvoudige operaties op het XML-document. Uit de 
gewijzigde beschrijving kan vervolgens een gewijzigde bitstroom opgesteld worden. Deze 
tussenstap laat toe om een bitstroom te wijzigen zonder het effectieve bitstroomformaat te kennen.  
De aangehaalde codec is een experimentele codec die de mogelijkheid van schaalbaarheid 
exploiteert. De bitstromen die vermeld worden zijn dan ook schaalbare bitstromen die typisch 
opgebouwd zijn uit een aantal lagen. Een basislaag zal de bitstroom in een gereduceerde vorm 
voorstellen, terwijl bijkomende lagen steeds voor verbeteringen zorgen. Door een aantal van deze 
verbeteringslagen achterwege te laten kan een gereduceerde bitstroom verkregen worden. Drie 
vormen van schaalbaarheid worden hier besproken: temporele, spatiale en SNR-schaalbaarheid die 
respectievelijk hun invloed hebben op de beeldsnelheid, resolutie en kwaliteit van de beelden. Dit 
moet zich uiteraard ook uiten in de bitstroomsyntaxbeschrijving en voor elke vorm van 
schaalbaarheid wordt hiertoe een XML-transformatie via XSLT voorgesteld. Tenslotte zullen 
enkele metingen van bestandsgroottes en uitvoeringstijden deze thesis vervolledigen. 
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Hoofdstuk 1 

1Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

De laatste jaren is het computer- en internetgebruik drastisch toegenomen. Oud en jong 

begeven zich steeds meer op de informatiesnelweg wat uiteraard een aantal problemen en 

moeilijkheden met zich meebrengt. De vraag naar beeldmateriaal, tekst, audio, enzovoort 

stijgt exponentieel met het aantal nieuwe gebruikers. De vraag naar deze multimediale 

inhoud en een gemakkelijke  toegang tot de informatie wordt dus steeds verder de hoogte 

ingeduwd. Bovendien blijven de verschillende apparaten en toestellen, denken we hierbij 

aan GSM’s, PDA’s, PC’s, ... steeds evolueren zodat er een brede waaier ontstaat van 

terminal- en netwerkcapaciteiten. Het resultaat is dat mensen, zowel op professioneel als 

privé-gebied steeds meer optreden als ontwikkelaars en eveneens als verbruikers van 

digitale media. Er worden dus oplossingen gevraagd voor de creatie van geavanceerde 

multimediale inhoud, zoals documenten, beelden, video’s, enzovoort, die bovendien 

bereikbaar moeten zijn voor een breed publiek. Beheer van de inhoud, omvorming van 

bronnen afhankelijk van de gebruikersvoorkeuren of –capaciteiten, bescherming van 

rechten, beveiliging tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, bescherming van de 

privacy van de auteurs en gebruikers vormen slechts een greep uit de verscheidene 

concepten die behandeld moeten worden en waarvoor een efficiënte oplossing moet 

uitgedacht worden. 

 

1.2 MPEG-21 

MPEG-21 poogt deze eisen te vervullen door een raamwerk voor multimediaverbruik en -

levering te voorzien, dat gebruikt kan worden door alle deelnemers in de productie- en 
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consumptieketen. Het wordt ontwikkeld door de Moving Pictures Expert Group (MPEG) 

die reeds een aantal multimediale standaarden heeft geproduceerd.  

 

MPEG-21 is gebaseerd op twee essentiële concepten: de definitie van een fundamentele 

eenheid voor distributie en transactie (Digital Item) en het concept van gebruikers die 

interageren met deze digitale items.  

Een gebruiker is elke entiteit die interageert in een MPEG-21-omgeving. Gebruikers 

worden geïdentificeerd door hun relatie ten opzichte van andere gebruikers voor een 

bepaalde interactie. Eenzelfde gebruiker kan een digitaal item op verschillende manieren 

gebruiken en zowel leveranciers als consumenten worden beschouwd als gebruikers. Het is 

enkel in hun interactie met andere gebruikers dat ze specifieke en unieke rechten en 

verantwoordelijkheden opgespeld krijgen. 

Een digitaal item is een combinatie van broninformatie, metadata en structuur. De 

broninformatie bevat de eigenlijke informatieve inhoud van het item, terwijl de metadata 

een beschrijvende functie heeft. Het kan een specifieke inhoud van het item, of het digitaal 

item als een geheel, beschrijven. De structuur heeft betrekking op de relaties tussen de 

eigenlijke inhoud en de metadata. 

 

Het doel van MPEG-21 is dus het ontwikkelen van de nodige technologie opdat gebruikers 

digitale items kunnen uitwisselen, bereiken, consumeren, verhandelen of manipuleren op 

een efficiënte, transparante en interoperabele manier. 

MPEG-21 werd hiertoe opgesplitst in een aantal onafhankelijke delen die eveneens 

afzonderlijk kunnen gebruikt worden. Er wordt nu een kort overzicht gegeven van de 

verschillende delen, waarna er een meer uitgebreide beschrijving volgt van het voor deze 

thesis meest relevante deel: Digital item adaptation. 

Het eerste deel beschrijft de visie, technologie en strategie waarmee men het raamwerk 

wou ontwikkelen. Er wordt een beschrijving gegeven van het raamwerk en de 

verschillende structurele elementen die hiervan deel uit maken, en de functionele vereisten 

voor de eigenlijke specificatie worden opgesteld. 

Het is belangrijk dat een duidelijke en objectieve beschrijving wordt gemaakt van wat nu 

precies een digitaal item is. Dit tweede deel van het MPEG-21-raamwerk behandelt deze 

kwestie en omvat de Digital Item Declaration (DID)-specificatie. In een DID wordt de 

structuur, opmaak en organisatie van een digitaal item vastgelegd. Hiermee kan men op 

een eenduidige manier digitale items beschrijven. Deze specificatie beschrijft een 
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verzameling van abstracte termen en concepten waarmee digitale items gedefinieerd 

worden.  

De Digital Item Identification (DII) vormt het onderwerp van het derde deel van MPEG-

21. Zoals deze titel aangeeft, gaat het hier voornamelijk over de manier waarop we digitale 

items, of delen ervan, kunnen identificeren. 

Het vierde deel bestaat uit het Intellectual Property Management and Protection (IPMP). 

Dit deel behandelt de methoden om op een betrouwbare wijze multimediale inhoud te 

beschermen tijdens hun levensduur over verschillende netwerken en toestellen heen. 

Delen vijf en zes zijn sterk aan elkaar gerelateerd. In deel vijf wordt de Rights Expression 

Language (REL) behandeld. Dit is een taal die gebruikmaakt van de Rights Data 

Dictionary (RDD),  beschreven in deel zes en hiermee rechten en permissies declareert.  

De Rights Data Dictionary is een verzameling van duidelijke, consistente en 

gestructureerde termen waar de Rights Expression Language gebruik van maakt om de 

rechten van de gebruikers te beschrijven. 

Deel zeven van MPEG-21 is de belangrijkste voor deze thesis en bestaat uit de Digital item 

adaptation (DIA). Het is wenselijk dat gebruikers multimediabronnen kunnen bereiken 

zonder bewust te zijn van netwerk, terminal, management of implementatie kwesties. Om 

op deze manier op een interoperabele en transparante manier mediabronnen te kunnen 

aanbieden is het nodig dat de digitale items aangepast kunnen worden. Hiertoe worden er 

een aantal hulpmiddelen voor omgevingsbeschrijving en aanpassing van multimediale 

inhoud gedefinieerd. 

Delen acht en negen zijn minder van belang in het kader van deze thesis. 

Deel tien omvat de Digital Item Processing (DIP). Hierin worden mechanismen 

gedefinieerd die op een gestandaardiseerde en interoperabele wijze de digitale items 

kunnen verwerken. 

Van de verdere delen is enkel nog deel dertien, dat handelt over Schaalbare VideoCodering 

(SVC) relevant voor deze thesis. Hierin wordt op zoek gegaan naar technieken voor 

efficiënte, volledig schaalbare videocompressie. Schaalbare videocodering in het algemeen 

wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 4, een specifieke codec die deze vorm van 

videocodering aanbiedt, namelijk de MC-EZBC-codec wordt bekeken in hoofdstuk 5. 

 

In wat volgt wordt deel 7, de Digital Item Adaptation, naderbij bekeken omdat dit deel de 

context schetst waarin deze thesis zich bevindt. [16,17, 19,20] . 
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1.3 Digital Item Adaptation 

Digital Item Adaptation poogt de problemen op te lossen, die ontstaan door het aanbieden 

van een grote variatie van digitale bronnen, aan een heterogeen publiek. Terminals, 

netwerken en gebruikers bestaan in alle vormen en maten en wensen in dezelfde mate 

bepaalde data te bereiken. Het is duidelijk dat digitale items en de digitale bronnen 

waarnaar deze refereren, bepaalde transformaties zullen moeten ondergaan opdat we aan 

deze eisen kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is het bekijken van een video op een 

PDA (Personal Digital Assistant). Uiteraard heeft een PDA niet dezelfde mogelijkheden op 

gebied van geheugenopslag en rekenkracht, als een gewone computer. Toch moet het 

mogelijk zijn om een zelfde videosequentie op beide apparaten af te spelen. Door een 

transformatie van deze digitale bron, bijvoorbeeld een reductie van de kwaliteit, grootte,... 

kan ook de gebruiker van de PDA de videosequentie consumeren.  

 

Gewijzigd 
Digitaal Item

Digitaal Item

Digital Item Adaptation 
Engine

Resource 
Adaptation Engine

DIA-toolsBepaald door de 
standaard

DIA-beschrijvingen

Description 
Adaptation Engine

 

Figuur 1-1 Digital Item Adaptation 

 
 
Zoals in fig. 1-1 te zien is wordt Digital Item Adaptation verwezenlijkt aan de hand van 

Adaptation Engine’s die zowel de eigenlijke inhoud, de metadata of het digitaal item 

kunnen veranderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hulpmiddelen aangereikt in deel 

zeven van het MPEG-21 raamwerk. De standaard bepaalt enkel de tools die bij dit proces 



 5 

helpen en niet de eigenlijke wijzigingssystemen. Deze tools zijn onderverdeeld in een 

aantal categorieën. [16, 17, 21]  

 

1.3.1 Beschrijvingstools 

Een eerste categorie zijn de beschrijvingstools. Deze tools beschrijven de mogelijkheden 

van de terminals en de karakteristieken van het netwerk, de gebruikers en de natuurlijke 

omgeving. 

 

De beschrijving van de mogelijkheden van de terminal laat toe om de multimediabronnen 

aan te passen aan specifieke terminalkarakteristieken. In de context van de 

terminalmogelijkheden worden er drie soorten beschrijvingstools gespecificeerd in de DIA. 

De eerste beschrijven de mogelijkheden van de codec en bepalen het formaat dat een 

bepaalde terminal kan decoderen en/of encoderen. De tweede hebben  te maken met de 

inputoutput-mogelijkheden en behandelen eerder de weergave- en audio-mogelijkheden en 

eigenschappen van verschillende inputapparaten. Tenslotte behandelen de tools voor de 

beschrijving van de eigenschappen van de toestellen zaken zoals stroomvoorziening van 

een apparaat, in- en output en opslag van data.  

 

De netwerkkarakteristieken worden opgedeeld in twee delen: mogelijkheden en condities. 

De mogelijkheden behandelen de statische eigenschappen van het netwerk zoals maximale 

capaciteit en minimale bandbreedte. De meer dynamische eigenschappen vallen onder de 

netwerkcondities. Deze netwerkparameters zijn eerder tijdsafhankelijk zoals de eigenlijke 

beschikbare bandbreedte, karakteristieken van fouten en tijdsvertragingen. 

 

Zoals de netwerkkarakteristieken worden ook de gebruikerkarakteristieken opgedeeld in 

een aantal subcategorieën waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de 

gebruikersvoorkeuren, voorkeuren van presentatie, toegankelijkheidskarakteristieken en 

locatiespecifieke karakteristieken.  

 

De karakteristieken van de natuurlijke omgeving hebben te maken met de fysische 

condities in de buurt van een gebruiker; zoals lichtinval of geluidshinder; of  zaken zoals 

tijd en locatie. 
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1.3.2 Digital Item Resource Adaptation tools 

Naast deze beschrijvingstools worden er ook tools gespecificeerd voor het aanpassen van 

de digitale bronnen. Een binaire mediabron bestaat uit een gestructureerde opeenvolging 

van binaire symbolen. De structuur van deze bron is afhankelijk van het gebruikte 

codeerformaat. Zo een opeenvolging van symbolen wordt ook wel een bitstroom genoemd. 

 

Om de interoperabiliteit binnen het Digital Item Adaptation-raamwerk te behouden is het 

wenselijk dat een processor de bitstromen kan aanpassen. Het behandelen van binaire 

mediabronnen is echter geen triviale taak. Een vergaande kennis van de structuur van de 

bitstroom, zelfs tot op binair niveau, is noodzakelijk om wijzigingen aan de originele 

bitstroom aan te brengen. Daarom is het interessant om de syntax van zo een bitstroom 

voor te stellen in een formaat waarop aanpassingen wel relatief eenvoudig zijn. Hiertoe 

wordt een bitstroomsyntaxbeschrijving (BSD) gebruikt. Deze beschrijving zal de structuur 

van de bitstroom op een hoger niveau weergeven. Het bevat met andere woorden 

informatie over de datalagen of –pakketten waaruit de stroom is opgebouwd. Een Resource 

Adaptation Engine kan dan wijzigingen uitvoeren op deze BSD en daarna kan hieruit  een 

aangepaste bitstroom verkregen worden.  

 

Bitstroom
Bistroomsyntax-

beschrijving
(BSD)

Gewijzigde 
bitstroom

Gewijzigde 
beschrijving

 

Figuur 1-2 Principe en gebruik van BSD 

 

 

De verschillende stappen worden in fig. 1-2 weergegeven. In de eerste fase wordt uit een 

bitstroom een BSD gecreëerd. Deze kan dan al dan niet gewijzigd worden, waarna er uit de 
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beschrijving een gewijzigde bitstroom gemaakt wordt. Het uiteindelijke resultaat is 

uiteraard hetzelfde als het resultaat van een directe wijziging van de originele bitstroom. 

 

Het is wenselijk dat een processor die niet op de hoogte is van het eigenlijke 

codeerformaat, toch een bitstroomsyntaxbeschrijving kan opstellen uit de originele 

bitstroom, of uit een beschrijving weer een bitstroom kan genereren. Hiertoe werd een 

nieuwe taal, gebaseerd op XML Schema, ontwikkeld, namelijk Bitstream Syntax 

Description Language (BSDL). Deze taal laat toe om Bitstream Syntax-schema’s (BS-

schema’s) op te stellen specifiek voor een bepaald codeerformaat. Een XML-schema wordt 

eigenlijk gebruikt om de structuur van een XML-document weer te geven en om dit 

document te valideren, met andere woorden om na te gaan of het XML-document wel 

conform is aan de opgegeven structuur in het schema. Een Bitstream Syntax-schema zal nu 

dus de structuur van een bepaald codeerformaat beschrijven. Verschillende formaten zoals 

JPEG2000, MPEG-4, … zullen verschillende schema’s opleveren. Deze schema’s worden 

dan gebruikt om een gepaste BSD te maken, uitgaande van een bitstroom, geëncodeerd in 

het formaat, aangegeven door het schema. Of omgekeerd, om vanuit een beschrijving weer 

een bitstroom te genereren die dan gedecodeerd kan worden. 

 

Een groot voordeel aan zo een beschrijving in XML-formaat is de mogelijkheid om 

metadata toe te voegen aan de beschrijving van de bitstroom. Er kan worden meegegeven 

op welke manier het XML-document mag gewijzigd worden, zodat een Adaptation Engine 

de BSD kan aanpassen zonder op de hoogte te zijn van het eigenlijke oorspronkelijke 

codeerformaat. 

 

Indien een Adaptation Engine nu gebruikt wordt om een BSD op te stellen uit een 

bitstroom, of omgekeerd om een bitstroom te genereren vanuit een BSD, moet deze steeds 

het specifieke schema kennen. Dit kan echter ongewenst zijn bijvoorbeeld wanneer de 

wijziging van de bitstroom gebeurt in toestellen met zeer beperkte bronnen. Gateways en 

proxy’s zullen niet altijd de nodige capaciteit hebben om verschillende specifieke schema’s 

te bezitten. In zulke gevallen is het meer aangewezen om een schema te gebruiken dat 

onafhankelijk is van de betreffende codec. 

 Een generiek Bitstroom Syntax-schema (gBS-schema) werd opgesteld om het mogelijk te 

maken om generieke Bitstroom Syntax Descriptions (gBSDs) te maken. Deze techniek 

biedt dus een oplossing als men het specifieke BS-schema niet ter beschikking heeft. 
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Het verschil tussen deze twee ligt in de manier waarop de eigenlijke transformaties 

gebeuren. Indien men een gBSD wil wijzigen, moet er informatie, specifiek voor het 

gebruikte codeerformaat, aanwezig zijn in de attributen van de beschrijving zelf. Wanneer 

men gebruikmaakt van een BS-schema zit alle codecspecifieke informatie in het schema 

waarmee de beschrijvingen worden gecreëerd. Dit laat toe om kleinere beschrijvingen op 

te stellen dan deze die opgesteld worden aan de hand van het gBS-schema. Afhankelijk 

van de vereisten van de applicatie moet een keuze gemaakt worden tussen deze twee 

alternatieven. 

 

Bitstroom

Gewijzigde 
bitstroom

BintoBSD

BSDtoBin

Beschrijving
.xml

BS-schema XML-transformatie

Gewijzigde 
Beschrijving

.xml

 

Figuur 1-3 Gebruik van BSDL in bitstroomadaptatie 

 

 

Het adaptatieproces bestaat dus uit een aantal stappen (zie fig. 1-3). De beginsituatie is de 

eigenlijke originele bitstroom die moet aangepast worden. De BSD-generator zal de 

bitstroom parsen aan de hand van het BS-schema en de eigenlijke BSD opstellen. Deze 

generator noemt men ook de BintoBSD-parser. Het bekomen XML-document beschrijft 

dus een specifieke bitstroom. In de transformatiefase wordt de BSD gewijzigd. Hierbij ligt 

de eigenlijke transformatiemethode niet vast en is dus volledig vrij te kiezen. De laatste 

stap in het proces is de generatie van een nieuwe bitstroom aan de hand van het gewijzigde 

XML-document. De processor die hiervoor instaat wordt ook de BSDtoBin-parser 
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genoemd. Deze zal dan het BS-schema gebruiken om te weten wat de precieze betekenis is 

van elk element in de beschrijving. De data uit de originele bitstroom wordt, afhankelijk 

van de gewijzigde beschrijving, gekopieerd naar de nieuwe bitstroom. Op die manier wordt 

dan uit de originele bitstroom via wijzigingen aan de BSD een nieuwe bitstroom opgesteld. 

[1,16] 
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Hoofdstuk 2 

2XML Schema 

BSDL is de taal die men heeft opgesteld om BS-schema’s te kunnen ontwikkelen. Daar in 

de context van DIA een BSD typisch een XML-document zal zijn, is men vertrokken van 

XML Schema. Deze taal dient op de eerste plaats om XML-documenten te valideren. Via 

een verzameling van regels en beperkingen wordt het XML-document, dat hieraan voldoet, 

in een min of meer vast patroon gegoten. BSDL zal deze taal als basis gebruiken en er 

extra functionaliteit aan toevoegen. Zodanig dat de mogelijkheid bestaat om informatie te 

bieden aan generieke software opdat deze in staat zou zijn een BSD om te zetten naar een 

bitstroom en omgekeerd. 

 

In dit hoofdstuk zal XML Schema wat meer toegelicht worden en in het volgende 

hoofdstuk wordt dieper ingegaan op BSDL. In eerste instantie volgt een summiere 

inleiding op een aantal XML Schema-gerelateerde zaken die in deze thesis veelvuldig 

gebruikt worden.  

 

2.1 XML 

XML staat voor eXtensible Markup Language of uitbreidbare opmaaktaal. Het werd 

ontwikkeld door de XML Working Group, een onderdeel van het World Wide Web 

Consortium (W3C), dat interoperabele webtechnologie (specificaties, richtlijnen, software 

en tools) ontwikkelt. XML is een standaard voor het definiëren van formele opmaaktalen 

voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Deze 

representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Een opmaaktaal is een 

taal waarin de informatie gestructureerd wordt door het gebruik van opmaakelementen. 

Deze opmaakelementen omvatten een stuk van het eigenlijke document en geven de 

betekenis van dit stukje weer. De inhoud en presentatie worden hier dus gescheiden. Een 
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processor kan de elementen op verschillende manieren verwerken en zo dezelfde data op 

verschillende wijzen weergeven. In tegenstelling tot HTML (Hypertext Markup Language) 

is XML wel uitbreidbaar. Bij HTML liggen de opmaakelementen die men kan gebruiken 

vast. XML daarentegen biedt de mogelijkheid om zelf opmaakelementen te definiëren. 

XML is dus eerder een metataal waarmee men eigenlijk aangepaste opmaaktalen kan 

creëren. In fig. 2-1 wordt een eenvoudig XML-document geïllustreerd. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<huisdier> 

<soort>kanarie</soort> 
<naam>Piet</naam> 
<geboortedatum>2004-02-15</geboortedatum> 

</huisdier>

 

Figuur 2-1 Voorbeeld van een XML-document 

 

 

De eerste regel geeft de versie en de encodering weer. De “<?” en “?>” tags of 

opmaakelementen geven aan dat deze lijn instructies bevat voor processoren die dit 

document willen verwerken. Op deze manier weten de programma’s dat ze dit document 

moeten behandelen als een XML 1.0 document. Er is één element dat de andere omsluit, 

het root- of wortelelement, namelijk het  “huisdier”-element. En de andere elementen 

bevatten en beschrijven steeds een stukje tekst of data. 

 

huisdier
 

geboortedatum
 

naam
 

soort
 

“kanarie”
 

“Piet”
 

“2004-02-15”
 

 

Figuur 2-2 Boomstructuur XML-voorbeeld 
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Een XML-document bevat eigenlijk een boomstructuur waarbij het wortelelement zich 

helemaal bovenaan bevindt. In elk element kunnen meerdere elementen voorkomen wat 

overeenkomt met vertakkingen in een boom. Elementen die enkel informatie bevatten en 

dus geen andere elementen meer omsluiten vormen de bladeren van de boomstructuur. De 

elementen uit een boomstructuur worden ook wel knopen genoemd (zie fig. 2-2) . [15] 

 

2.2 XPath 

XPath is een taal die aan de hand van reguliere expressies een XML-document kan 

doorlopen en hieruit informatie kan opvragen. In eerste instantie is het doel van XPath om 

bepaalde elementen van een XML-document te bereiken. Daarbij levert het ook nog een 

aantal eenvoudige faciliteiten voor het bewerken van tekst (in de vorm van strings), 

numerieke en booleaanse waarden. Een XML-document wordt door XPath aanzien als een 

boomstructuur en wordt ook als dusdanig doorlopen. De naam XPath komt van het gebruik 

van een pad, gelijkaardig aan de notatie van een URL (Uniform Resource Locator), om 

door de XML-structuur te navigeren. [15] 

 

2.3 XSLT 

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) is een deel van XSL (eXtensible 

Stylesheet Language) en laat toe om op een eenvoudige wijze transformaties door te 

voeren op een XML-document.  Voor elke transformatie wordt er een stylesheet opgesteld. 

Een XSLT-processor kan dan deze stylesheet gebruiken om uit de input, een XML-

document, een nieuw XML-document als output te genereren.  

 

Het XML-document dat veranderd moet worden, wordt door de processor gezien als een 

bronboom waarbij de elementen de knopen vormen van deze boomstructuur. Via templates 

worden bepaalde delen van deze boom geselecteerd, desnoods bewerkt en uitgeschreven 

naar een resultatenboom. Deze resultatenboom vormt dan het uiteindelijke gewijzigde 

XML-document. XSL laat toe om XML-documenten om te zetten naar verschillende 

soorten formaten, maar in het kader van deze thesis is enkel de XML-naar-XML omzetting 

van belang. In fig. 2-3 wordt het transformatieproces verduidelijkt. Een XSLT-processor 

neemt een XML-document als input en zal aan de hand van het gespecificeerde XSLT-
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stylesheet een outputdocument creëren, in dit geval een XML-document. Er bestaan 

verschillende XSLT-processors die grotendeels dezelfde functionaliteit aanbieden. Bij deze 

thesis is gekozen voor Xalan-Java, een XSLT-processor geschreven in Java. 

 

Gewijzigde 
XMLXML

XSLT-processor

XSLT-
stylesheetXSLT-

stylesheetXSLT-
stylesheet

 

Figuur 2-3 XML-naar-XML omzetting 

 

 

De processor zal uit het XML-document een intermediaire voorstelling genereren, 

namelijk een boom van knopen. Dit is een verzameling van knopen, geordend in een 

boomstructuur, waarbij een knoop overeenkomt met een component uit het XML-

document. In deze boom zal een nieuwe tak gecreëerd worden voor elke knoop die zich 

binnen een element bevindt. De relaties tussen de knopen van een boom onderling worden 

beschreven door familiale relaties. De knopen in een element worden de kinderen genoemd 

en omgekeerd is een elementknoop de ouder van zijn kinderen. Alle kindelementen van 

een bepaalde knoop zijn verwanten en alle knopen die zich in dezelfde deelboom bevinden 

zijn afstammelingen van de wortelknoop van die deelboom. [15, 18, 25] 
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2.4 XML Schema 

De XML Schema Definitie (XSD)-taal maakt het mogelijk om schema’s op te stellen voor 

bepaalde documenten waardoor deze formeel worden gespecificeerd. Een XML-schema 

stelt een bepaalde grammatica op voor XML-documenten. Het geeft onder meer aan wat de 

elementen zijn van een XML-document, waar zij voorkomen, wat de kenmerken zijn 

waaraan ze moeten voldoen, enzovoort. Documenten die voldoen aan zo een schema, met 

andere woorden, die aan alle regels en vereisten uit de grammatica beantwoorden, noemt 

men gevalideerd volgens dit schema. Het is dus niet omdat een XML-document correct is 

volgens de algemene XML-standaard dat deze valide is ten aanzien van een gegeven 

schema. 

Een belangrijke opmerking die omtrent XML Schema moet gemaakt worden is dat zo een 

schema zelf eveneens een XML-document is. Het W3C heeft een soort algemeen schema 

opgesteld waaraan alle XML-schema’s moeten voldoen. Een XML-schema kan nu dus ook 

gecontroleerd worden op zijn structuur en gevalideerd worden ten opzichte van het 

algemene schema. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:element name="huisdier"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="soort" type="xs:string"/> 
<xs:element name="naam" type="xs:string"/> 
<xs:element name="geboortedatum" type="xs:date"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:schema> 

 
Figuur 2-4 Voorbeeld van een XML-schema 

 

 

In fig. 2-4 valt op dat alle elementen het prefix “xs” hebben. Dit verwijst naar de 

naamruimte van het algemeen XML-schema opgesteld door het W3C. Een naamruimte is 
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een verzameling van namen, die gespecificeerd wordt door een Unique Resource 

Identifier (URI). Het nut hiervan is dat men soms delen van verschillende XML-

documenten wil combineren en dat in dat geval dezelfde naam meerdere keren kan 

voorkomen. Door aan een element een naamruimte te koppelen kunnen we deze uniek 

identificeren. Om te vermijden dat men in een document in elk element de volledige 

naamruimte (vb.“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”) moet uitschrijven kan men deze 

vervangen door een afkorting (vb. “xs”). Dit gebeurt door de constructie 

“xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema". Het voorbeeld declareert vervolgens 

dat het element “huisdier” een sequentie bevat van een aantal elementen. Het 

“complexType” is hiervoor noodzakelijk om aan te geven dat binnen het element andere 

elementen gedeclareerd kunnen worden.  

 

Fig. 2-5 bevat een voorbeeld van een valide XML-document ten aanzien van het 

bovenstaande XML-schema. Een XML-document dat voldoet aan de regels, opgelegd in 

een XML-schema noemt men ook een instantiedocument van dit schema. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<huisdier xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="huisdier.xsd">
<soort>kanarie</soort>
<naam>Piet</naam>
<geboortedatum>2004-02-15</geboortedatum>

</huisdier>

 

Figuur 2-5 Voorbeeld van een instantiedocument 

 
 

De eerste regel bevat opnieuw processorinstructies met de versie en de gebruikte 

encodering. “xsi” is de afkorting voor de gebruikte naamruimte en via 

“noNamespaceSchemaLocation” wordt het betreffende XML-schema opgegeven.  

 

XML Schema biedt twee manieren aan om applicatiespecifieke uitbreidingen te definiëren. 

In eerste instantie bestaat er in XML Schema een speciale constructie genaamd 

annotations. Dit is eigenlijk een meer gesofisticeerde manier om commentaar toe te 
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voegen aan een XML-schema. Ze zijn gemaakt om commentaar toe te laten die leesbaar is 

door machines en door mensen. Zo kan bijkomende verwerkingsinformatie geleverd 

worden aan de applicaties die gebruikmaken van het schema. Ook kan er documentatie 

geleverd worden aan personen die het schema lezen. Annotaties starten met een 

<annotation>-element en deze heeft twee mogelijke kindelementen, namelijk 

<documentation> en <appinfo> die informatie bevatten voor respectievelijk mensen en 

applicaties (zie fig. 2-6). 

 

<xs:annotation>
   <xs:documentation>

 Documentatie over de inhoud van dit schema, gericht naar de 
gebruikers die dit schema lezen. 

   </xs:documentation>
   <xs:appinfo> 

Speciale instructies voor applicaties die dit schema gebruiken. 
   </xs:appinfo>
</xs:annotation>

 

Figuur 2-6 Gebruik van het <annotation>-element 

 

 

Een tweede mogelijkheid om applicatiespecifieke informatie toe te voegen is via het 

gebruik van attributen. In XML Schema is het mogelijk om aan elementen, attributen toe te 

voegen die een andere naamruimte hebben dan het eigenlijke schema. Door nieuwe 

attributen te kwalificeren met een specifieke naamruimte kunnen deze toegevoegd worden 

aan de bestaande schemacomponenten. Een belangrijke opmerking is dat bij de validatie 

van het XML-schema de <appinfo>-elementen en de attributen met een andere naamruimte 

worden overgeslagen. De controle op deze componenten moet dus gebeuren in de 

applicatie die het schema gebruikt. [11, 15, 22, 23, 24] 



 17 

 

Hoofdstuk 3 

3BSDL 

3.1 Algemeen 

XML Schema dient om een aantal regels en beperkingen op te stellen voor XML-

documenten. BSDL is op deze taal gebaseerd en breidt deze uit met nieuwe functionaliteit. 

Omdat het doel is om een bitstroom te beschrijven aan de hand van een XML-document 

moeten een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd worden aan XML Schema. BSDL 

laat toe aan een generieke BSDL-processor om uitgaande van een bepaalde bitstroom, een 

bitstroomsyntaxbeschrijving te maken (via een BintoBSD-parser) en om uit een gegeven 

beschrijving weer een bitstroom te genereren (via een BSDtoBin-parser). 

 

BSDL definieert hiertoe een verzameling van ingebouwde datatypes en attributen in een 

speciaal schema genaamd Schema for BSDL-1 Extensions. BS- of gBS-schema’s kunnen 

dan dit schema importeren en de datatypes en attributen die hierin gedeclareerd zijn, 

gebruiken. Deze hebben een specifieke betekenis in de context van de bitstroomgeneratie 

en zullen dus gebruikt worden door de BSDtoBin-parser. 

Ook voor de context van de BSD-generatie werd een speciaal schema opgesteld. Het 

Schema for BSDL-2 Extensions bevat een aantal taaluitbreidingen in de vorm van 

attributen en schemacomponenten. Deze taalconstructies worden aan XML Schema 

toegevoegd als annotaties die applicatiespecifiek zijn. De syntax van deze constructies 

wordt dus in dit tweede schema gespecificeerd. Het importeren van deze schema’s door 

een BS-schema gebeurt via volgende constructies: 
 

<xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL1-NS" schemaLocation="BSDL-1.xsd"/>   
<xsd:import  namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL2-NS" schemaLocation="BSDL-2.xsd"/> 
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In fig. 3-1 wordt de schema-hiërarchie getoond van de vermelde schema’s. Het schema 

voor BSDL-2-uitbreidingen importeert het schema voor BSDL-1-uitbreidingen en elk BS-

schema dat opgesteld wordt zal deze twee moeten importeren indien het gebruik wil maken 

van de nieuw aangeboden functionaliteiten. Een BSD zal een instantiedocument zijn van 

een bepaald BS-schema. Ook de plaats van het gBS-schema en gBSD’s in dit geheel 

worden vermeld. Het gBS-schema zal dus het BSDL-1-uitbreidingsschema importeren en 

gBSD’s als instantiedocumenten hebben. De verschillende grijswaarden in de figuur geven 

het verschil weer tussen de reeds bestaande documenten en deze die al dan niet opgesteld 

of gegenereerd worden. [1, 16] 

 

gBS-schema

Schema voor BSDL-1-
uitbreidingen

Schema voor BSDL-2-
uitbreidingen

BS-schema 
specifiek voor een 

bepaalde codec
BS-schema 

specifiek voor een 
bepaalde codec
BS-schema 

specifiek voor een 
bepaalde codec

importeert importeert

importeert

importeert

instantie

instantie

gBSD BSD

 

Figuur 3-1 Schema-hiërarchie 
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3.2 BSDL-1 

3.2.1 inleiding 

In XML Schema wordt een datatype gedefinieerd als een drieluik bestaande uit: 

• Een waardenruimte, dit is een verzameling van onderling verschillende 

waarden. 

• Een lexicale ruimte, deze verzameling bestaat uit lexicale voorstellingen. 

• Een verzameling van facetten die eigenschappen van de waardenruimte, 

individuele waarden of lexicale delen karakteriseert. 

 

BSDL definieert een datatype door aan dit drieluik een vierde component toe te voegen: 

• Een binaire ruimte, dit is een verzameling van binaire voorstellingen die uniek 

gedefinieerd zijn voor een gegeven waarde. 

 

BSDL-datatypes worden beperkt tot de datatypes van XML Schema waarvoor er een 

binaire voorstelling bestaat. Andere datatypes in XML Schema worden uitgesloten door 

BSDL. Xsd:integer stelt bijvoorbeeld het mathematische concept van een onbegrensde 

integer voor in XML Schema. Omdat deze niet kan voorgesteld worden in binaire vorm, 

komt deze dus niet voor in BSDL. Xsd:int daarentegen is een type dat een restrictie is 

van xsd:integer. De waardenverzameling van dit type wordt beperkt tot de waarden die 

men kan voorstellen met vier bytes (met vier bytes kunnen 232

 

 = 4294967296 decimale 

getallen voorgesteld worden). Om overweg te kunnen met zowel positieve als negatieve 

waarden wordt dit opgesplitst in getallen groter en kleiner dan 0. Het bereik ligt dus in [-

2147483648 ,214743647]. BSDL zal dit datatype dus wel importeren en er een binaire 

voorstelling aan koppelen.   
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Naam datatype Encodeerlengte (in bytes) 

Xsd:string Oneindig 

Xsd:float 4 

Xsd:double 8 

Xsd:hexBinary     Oneindig 

Xsd:base64Binary  Oneindig 

Xsd:long             8 

Xsd:int                4 

Xsd:short             2 

Xsd:byte               1 

Xsd:unsignedLong 8 

Xsd:unsignedInt 4 

Xsd:unsignedShort 2 

Xsd:unsignedByte 1 

Tabel 3-1 Ingebouwde XML Schema-datatypes 

 

Naast de ingebouwde XML Schema-datatypes die in tabel 3-1 opgesomd worden, voorziet 

BSDL ook nog drie nieuwe datatypes, namelijk BSDtype, byteRange en 

bitstreamSegment en een speciaal attribuut: ignore

 

.  

3.2.2 BSDL-1-datatypes 

3.2.2.1 BSDType 

Een eerste datatype dat gedefinieerd wordt in BSDL is bs1:BSDType. Hierin verwijst  

bs1

 

 naar de naamruimte die in het schema voor BSDL-1-uitbreidingen gedeclareerd 

wordt. Het wordt gebruikt om de structuur van de syntax van een bitstroom te beschrijven. 

Het is een abstract type voor het wortelelement dat in een BS-schema gedefinieerd wordt. 

Zo wordt dus aangegeven dat het element de structuur van de syntax zal beschrijven. 

3.2.2.2 byteRange 

De data uit de bitstroom mag niet in de attributen terechtkomen. In XML Schema is de 

volgorde van attributen immers niet gespecificeerd, waardoor de volgorde van de 

eigenlijke data uit de bitstroom verloren zou gaan. Daarom moet deze data steeds in een 



 21 

element ingebed worden. De eigenlijke data uit een bitstroom kan ofwel in de 

bitstroomsyntaxbeschrijving in een leesbaar formaat worden opgeslagen, ofwel een 

verwijzing krijgen via een pointer en dit dus steeds binnen een element. In het geval men 

enkel een verwijzing wil gebruiken naar de eigenlijke data wordt gebruik gemaakt van het 

datatype bs1:byteRange. Elementen van dit type vormen eigenlijk een lijst van twee 

positieve integers. Het eerste getal representeert de positie van de data in de bitstroom. Het 

bevat dus de hoeveelste byte van de bitstroom, te tellen vanaf 0, waar de data begint. Het 

tweede getal geeft de lengte aan van het databereik uitgedrukt in bytes. Een parser die een 

bitstroombeschrijving omzet naar een bitstroom zal in de originele bitstroom op zoek gaan 

naar de juiste positie, aangegeven door het eerste element en vervolgens een bepaalde 

hoeveelheid bytes, aangegeven door het tweede element, toevoegen aan de nieuwe 

bitstroom. Daar dit datatype met bytes werkt is het noodzakelijk dat de parser zich op een 

byte-gealigneerde positie bevindt. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het type 

bs1:fillbyte

 

. Dit type laat toe om een element op te vullen met de overgebleven bits 

van de reeds begonnen byte. Het is echter geen normatief datatype, waarmee bedoelt wordt 

dat het niet gedeclareerd wordt in het schema voor BSDL-1-uitbreidingen, maar het wordt 

wel door de BSDL-software ondersteund. 

Voorbeeld 

Hier wordt een voorbeeld getoond van het gebruik van het bs1:byteRange-type. 

In het fragment uit een fictief BS-schema wordt er op de eerste plaats een type Sub 

gedeclareerd dat een restrictie is van bs1:byteRange. Er wordt gebruik gemaakt 

van het bs2:length-facet dat verder uitvoeriger besproken wordt. Deze zet de 

lengte van bs1:byteRange vast op 4 waardoor vier bytes opgenomen worden in 

elementen van dit type. Het type Sub is dus een bs1:byteRange waarbij de lengte 

beperkt is tot vier bytes. Vervolgens worden  drie elementen gedeclareerd, een 

eerste van het type bt:b8, een tweede van het zojuist besproken Sub-type en een 

derde opnieuw van het type bt:b8. Hierbij geeft bt:b8

Na het BS-schema volgt een fragment uit een bitstroom. Deze bitstroom wordt 

samen met het BS-schema aan een BintoBSD-parser gegeven en het resultaat is een 

BSD die dus deze bitstroom beschrijft. In het voorbeeld wordt enkel het fragment 

uit deze beschrijving getoond dat overeenkomt met de opgegeven bitstroom. 

 weer dat voor dit element 

acht bits gebruikt worden.  
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De eerste acht bits komen dan ook in het <first>-element terecht. Het <blok>-

element bevat een lijst waarbij het eerste element de positie is in de bitstroom en 

het tweede de eigenlijke lengte van het blok. Het <second>-element bevat de 

waarde 200 wat overeenkomt met een hexadecimale waarde C8.  

 

BS-schema: 
<xsd:simpleType name="Sub"> 
  <xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
   <xsd:annotation> 
    <xsd:appinfo> 
     <bs2:length value="4"/> 
    </xsd:appinfo> 
   </xsd:annotation> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
<xsd:element name=”first” type=”bt:b8”/> 
<xsd:element name =”blok” type=”Sub”/> 
<xsd:element name=”second” type=”bt:b8”/> 

 
Bitstroom:  

01 B7 4C 69 7A C8 88 ... 
 
BSD: 

<first>1</first> 
<blok>2 4</blok> 
<second>200</second> 

 

3.2.2.3 bitstreamSegment 

Het derde datatype dat gedefinieerd wordt in BSDL-1 is bs1:bitstreamSegment. Het is 

een beetje gelijkaardig aan bs1:byteRange, maar duidt een bitstroomsegment aan. 

Bs1:bitstreamSegment

 

 bevat twee attributen, het eerste attribuut geeft opnieuw de 

positie aan van de eerste byte van het segment en het tweede attribuut houdt de lengte bij. 

Alleen als het huidige element geen kinderen heeft zal een BSDtoBin-parser de relevante 

data uit het segment kopiëren. Dit datatype werd gedeclareerd in het schema omwille van 

compatibiliteitsredenen met gBS Schema. 
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3.2.3 BSDL-1 attribuut 

3.2.3.1 ignore 

BSDL-1 introduceert slechts één nieuw attribuut, namelijk bs1:ignore

 

. Dit attribuut 

meldt aan een BSD-parser of het huidige element en zijn afstammelingen al dan niet 

moeten genegeerd worden. Het is van het type boolean dus indien de waarde van dit 

attribuut op “waar” (true) staat zal het element dat dit attribuut bevat overgeslagen worden 

door de parser. Dit mechanisme laat toe om applicatiespecifieke informatie toe te voegen 

aan de beschrijving zonder de bitstroomgeneratie te storen. Indien het schema ook gebruikt 

wordt bij het genereren van een beschrijving uit een bitstroom moet de default-waarde van 

dit attribuut op “waar” (true) gezet worden. 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld wordt opnieuw eerst het BS-schema getoond. Vervolgens wordt 

een gewijzigde BSD getoond, waarin een element <gebruikersinfo> met waarde 15 

werd toegevoegd. De BSDtoBin-parser die het BS-schema gebruikt zal door de 

aanwezigheid van bs1:ignore

 

 dit element echter negeren bij de generatie van de 

bitstroom. Met andere woorden enkel de waarden van <data1>, <data2> en <data3> 

komen in de bitstroom terecht. 

BS-schema: 
<xsd:element name=”data1” type=”bt:b8”/> 
<xsd:element name=”data2” type=”bt:b8”/> 
<xsd:element name=”gebruikersinfo”> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:attribute ref=”bs1:ignore” default=”true”/> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name=”data2” type=”bt:b8”/> 

 
Gewijzigde BSD: 

<data1>13</data1> 
<data2>14</data2> 
<gebruikersinfo>15</gebruikersinfo> 
<data3>16</data3> 

 
Nieuwe Bitstroom:  

0D 0E 0F 
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3.3 BSDL-2 

De BSDL-2-uitbreidingen die gedefinieerd werden, worden gebruikt in het kader van de 

BSD-generatie. Eén van de grote troeven van BSDL-2 is het gebruik van variabelen. Het is 

mogelijk om in de beschrijving een waarde die ingelezen wordt uit de bitstroom, te 

bewaren zodat dit gebruikt kan worden in de beschrijving zelf. Dit is belangrijk om 

syntaxconstructies te kunnen behandelen waarbij bijvoorbeeld de lengte van een data 

segment afhangt van de waarde van een bepaalde vlag die eerder in de bitstroom 

voorkwam. Bijvoorbeeld indien de waarde van de vlag 0 is, is het volgende datasegment 

acht bytes lang en indien de vlag 1 is, is de lengte van het datasegment zestien bytes.  

Een bitstroomsyntaxbeschrijving zal geleidelijk aan opgebouwd worden. Naarmate men 

verder zit in de bitstroom worden meer XML-elementen toegevoegd. Zodra een bepaald 

veld uit de bitstroom verwerkt is, wordt het overeenkomende XML-element geïnstantieerd 

en toegevoegd aan de beschrijving. Als een datasegment tegengekomen wordt dat afhangt 

van een eerder verwerkt veld kan, via een Xpath-expressie, in het voorlopig opgestelde 

XML-document, de juiste waarde teruggevonden worden.  

 

3.3.1 BSDL-2-attributen 

BSDL-2 definieert in eerste instantie een aantal nieuwe attributen. Deze zijn van 

toepassing op de partikels xsd:sequence, xsd:choice, en xsd:all. Ze kunnen ook 

voorkomen bij xsd:element en xsd:group

 

 op voorwaarde dat deze zich niet op het 

bovenste niveau bevinden van het XML-schema. 

3.3.1.1 Bs2:nOccurs  

Dit attribuut geeft weer hoeveel keer een bepaald partikel uit het XML-schema zal 

voorkomen. De waarde is een integer die bekomen wordt door een XPath-expressie te 

volgen over de reeds geïnstantieerde beschrijving. Deze expressie doorzoekt de voorlopig 

gegenereerde bitstroombeschrijving en levert een bepaalde numerieke waarde die dan 

omgezet wordt in een geheel getal. Indien het partikel eveneens een xsd:minOccurs-

en/of een xsd:maxOccurs-attribuut bevat, moet er nog gecontroleerd worden dat het 
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resultaat van de XPath-expressie in het vooropgestelde bereik ligt. Xsd:MinOccurs en 

xsd:maxOccurs 

 

zijn attributen uit XML Schema en beperken het aantal keer dat een 

element mag voorkomen, ze geven respectievelijk weer hoeveel elementen van deze soort 

er minimaal en maximaal mogen voorkomen in het XML-bestand. 

Voorbeeld 

In het BS-schema wordt bs2:nOccurs gebruikt om het aantal <item>-elementen 

te bepalen. Mctf in mctf:aantal

 

 verwijst naar de naamruimte van het schema 

zodat de BSDtoBin-parser het juiste <aantal>-element kan vinden. De waarde die 

het element <aantal> bevat, dus de eerste byte uit de bitstroom, bepaalt dus het 

aantal <item>-elementen die volgen. Dit is te zien in de weergegeven bitstroom en 

daaruit gegenereerde BSD. 

BS-schema: 
<xsd:element name=”aantal” type=”bt:b8”/> 
<xsd:element name=”item” type=”bt:b8” bs2:nOccurs=”mctf:aantal”/> 
<xsd:element name=”einde” type=”bt:b8”/> 
 

Bitstroom:   
04 39 3A 3B 3C 00 
 

BSD: 
<aantal>4</aantal> 
<item>63</item> 
<item>64</item> 
<item>65</item> 
<item>66</item> 
<einde>0</einde> 
 

3.3.1.2 Bs2:if 

 Dit attribuut stelt een conditionele expressie voor. Naargelang het resultaat van deze 

expressie, waar of vals, zal het partikel al dan niet in de beschrijving voorkomen. De 

expressie zelf is een XPath-expressie die na het doorzoeken van de reeds gegenereerde 

beschrijving een booleaanse waarde zal teruggeven. De XPath-expressie zal voor elk 

mogelijk voorkomen van het partikel opnieuw geëvalueerd worden. Als het partikel naast 

het bs2:if-attribuut ook een xsd:minOccurs-attribuut bevat moet dit steeds op 0 gezet 

worden. Indien de conditionele expressie vals zou teruggeven zou een verkeerde waarde 

van het xsd:minOccurs-attribuut tot conflicten kunnen leiden. 
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Voorbeeld 

Het BS-schema definieert in eerste instantie een <lengthbit>-element die één bit 

bevat. De waarde van dit element zal bepalen of het <two>-element of het <four>-

element in de uiteindelijke BSD zal voorkomen. In de eerste bitstroom is de 

allereerste bit 0 waardoor in ‘BSD 1’ het <two>-element gebruikt wordt. De derde 

byte in de bitstroom wordt dus niet opgenomen in de BSD. In de tweede bitstroom  

heeft de eerste bit echter de waarde 1. Het gevolg is te zien in ‘BSD 2’ waarin het 

<four>-element gebruikt wordt dat twee bytes (xsd:unsignedShort

  

) bevat. In 

deze beschrijving wordt de derde byte van de bitstroom wel opgenomen. 

BS-schema:  
  <xsd:element name="lengthbit" type="bt:b1"/> 
  <xsd:element name="stuff" type="bt:b7"/> 

<xsd:element name="two" type="xsd:unsignedByte" minOccurs="0"                                                                                                                                                                                                                       
bs2:if="mctf:lengthbit=0"/> 
<xsd:element name="four" type="xsd:unsignedShort" minOccurs="0" 
bs2:if="mctf:lengthbit=1"/> 

 
Bitstroom 1:  

7F  07  D0  
 (0111 1111  0000 0111  1101 0000) 
 
BSD 1: 

<lengthbit>0</lengthbit> 
<stuff>127</stuff>   <!-- (111 1111)binair = (127)dec
<two>7</two> 

 --> 

 
Bitstroom 2: 

 80  07  D0  
  (1000 0000  0000 0111  1101 0000) 
 
BSD 2: 

<lengthbit>1</lengthbit> 
<stuff>0</stuff> 
<four>2000</four>  <!-- (07 D0)hex = (2000)dec 

 
--> 

3.3.1.3 Bs2:ifNext  

Dit attribuut definieert opnieuw een conditionele expressie die bepaalt of een partikel al 

dan niet wordt opgenomen in de resulterende BSD. De waarde van deze expressie wordt 

echter op een andere manier bepaald. Aan het attribuut wordt een hexadecimale string 

gekoppeld. Indien de parser in het BS-schema een element tegenkomt met dit attribuut zal 
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hij eerst controleren of de volgende sequentie van bytes in de bitstrooom, gelijk is aan de 

hexadecimale string opgegeven in het attribuut. Het aantal bytes die gecontroleerd worden, 

wordt bepaald door de grootte van het element. Indien de sequentie van bytes gelijk is aan 

de hexadecimale waarde zullen de bytes opgenomen worden in het element en zal de 

parser zich voorbij deze sequentie positioneren. Indien de bytes echter niet gelijk zijn aan 

de hexadecimale waarde zal het element in het BS-schema genegeerd worden en zullen de 

bytes uit de bitstroom nog niet verwerkt worden. 

Het is ook mogelijk om 2 hexadecimale waarden op te geven. In het geval er gebruik 

gemaakt wordt van twee hexadecimale strings, moeten deze van dezelfde lengte zijn, 

gescheiden door een ‘-‘ karakter en de eerste waarde moet kleiner zijn dan de tweede. Op 

deze manier kan een bereik gedeclareerd worden waartussen de opeenvolging van bytes 

moet liggen opdat een partikel opgenomen wordt in de bitstroombeschrijving. Als een 

xsd:element of xsd:group via een referentie (xsd:ref

 

) verwijst naar een partikel 

dan mag dit attribuut niet herhaald worden als attribuut van het lokale element en vice 

versa. 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld worden bytes ingelezen tot de hexadecimale waarde FF 

tegengekomen wordt. Het BS-schema definieert eerst een <item>-element van het 

type bs2:ifNext met een hexadecimaal bereik van 00 tot FE en met een lengte 

van één byte (xsd:unsignedByte

 

). Na het <item>-element volgt een <einde>-

element met opnieuw een lengte van één byte. De BintoBSD-parser zal volgens het 

schema op de eerste plaats een <item>-element willen parsen. Hiertoe controleert 

hij eerst of de eerste byte uit de bitstroom wel in het opgegeven bereik ligt. Daar 03 

hieraan voldoet wordt een eerste <item>-element opgesteld en de parser zal dan 

voorbij de eerste byte gepositioneerd zijn. Deze bewerking wordt steeds herhaald 

tot een hexadecimale waarde tegengekomen wordt die niet in het bereik ligt, dus 

FF. Deze byte wordt aan het volgende element, het <einde>-element, gekoppeld. 

BS-schema: 
<xsd:element name=”item” type=”xsd:unsignedByte” bs2:ifNext=”00-FE” 
minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/> 
<xsd:element name=”einde” type=”xsd:unsignedByte”/> 

 
Bitstroom:  

03 5C 06 FD 2A FF ... 
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BSD: 

<item>3</item> 
 <item>92</item>  <!-- (5C)hex = (92)dec
 <item>6</item>  <!-- (06)

--> 
hex  =  (6) dec

 <item>253</item>  <!-- (FD)
--> 

hex = (253)dec
 <item>42</item>  <!-- (2A)

--> 
hex = (42)dec

 <einde>255</einde> 
--> 

  

3.3.1.4 Bs2:rootElement  

XML Schema laat toe dat er verschillende elementen gedeclareerd worden op het hoogste 

niveau, dus als wortelelement, in de opgestelde schema’s. Dit heeft geen effect op BSDL-1 

daar hier sprake is van bitstroomgeneratie, maar wel op BSDL-2. De BintoBSD-parser die 

het XML-document leest zal dan niet weten wat nu het wortelelement is dat hij moet lezen 

uit de bitstroom. Een oplossing hiervoor is het bs2:rootElement-

 

attribuut. Dit attribuut 

specificeert het element waarmee de BintoBSD-parser het parsen zal starten. Indien er 

slechts één element op het bovenste niveau staat is dit attribuut uiteraard niet noodzakelijk. 

Voorbeeld 

Dit voorbeeld verduidelijkt het gebruik van bs2:rootElement. In tegenstelling 

tot vorige voorbeelden wordt nu een volledig BS-schema getoond. In de andere 

voorbeelden werden steeds slechts fragmenten uit het schema gebruikt. Dit 

weliswaar simpel schema definieert twee elementen op het hoogste niveau dus als 

wortelelement. De BintoBSD-parser zal in dit geval dus niet weten welk element 

deze moet kiezen, daarom wordt bs2:rootElement gebruikt. In het 

<xsd:schema>-element worden een aantal naamruimtes vermeld. Xsd verwijst naar 

het algemene schema, pref verwijst naar een zelf gemaakte naamruimte en bs2

Via 

 

wordt gebruikt voor de naamruimte van BSDL-2. 

bs2:rootElement wordt het <wortel2>-element als wortelelement 

aangeduid. Dit zorgt ervoor dat de parser bij het parsen van de bitstroom <wortel2> 

zal gebruiken en dus slechts één byte (xsd:unsignedByte) zal inlezen. Het 

resultaat is te zien in de weergegeven BSD (ook dit is deze keer een volledig 

document in tegenstelling tot de vorige voorbeelden). De beschrijving wordt echter 

vereenvoudigd voorgesteld, bijkomende gegevens over het schema en de gebruikte 

naamruimtes die in het wortelelement van het resulterende XML-document 

terechtkomen, worden achterwege gelaten om de duidelijkheid te bewaren. 
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BS-schema: 

<?xml version=”1.0” ?> 
<xsd:schema xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”  
xmlns:pref=”http://www.voorbeeld.com/mijnNaamruimte” 
xmlns:bs2=”urn:mpeg:mpeg21:dia:2003:01-DIA-BSDL2-NS” 
bs2:rootElement=”pref:wortel2”> 

<xsd:element name=”wortel1” type="xsd:unsignedShort"/> 
<xsd:element name =”wortel2” type="xsd:unsignedByte”/> 

</xsd:schema> 
 

Bitstroom: 
 05 07 B2 ... 
 
BSD: 
 <?xml version=”1.0” ?> 
 <wortel2>5</wortel2> 
 

3.3.2 Facetten 

De facetten die gedefinieerd worden in BSDL-2 worden gebruikt om beperkingen op te 

leggen aan xsd:hexBinary, xsd:base64Binary en bs1:byteRange

 

. 

3.3.2.1 Bs2:length   

Dit facet legt de lengte, in bytes, vast van elementen van het type xsd:hexBinary, 

xsd:base64Binary of bs1:byteRange. De waarde van dit facet is een Xpath-expressie 

die geëvalueerd wordt in het reeds geïnstantieerde XML-document en een geheel getal als 

resultaat geeft. We kunnen xsd:length, een facet uit XML Schema bijvoorbeeld niet 

gebruiken om het bs1:byteRange-datatype te beperken. Dit facet definieert beperkingen 

op het aantal elementen of de lengte van de waardenruimte. Elementen van het type 

bs1:byteRange vormen een lijst van twee elementen, namelijk de start en lengte 

informatie. Xsd:length zou het aantal elementen in de lijst veranderen en deze moet op 

twee blijven staan. Het bs2:length-

 

facet kan wel worden gebruikt om de eigenlijke 

lengte, dus in bytes, van het datatype vast te leggen. Een voorbeeld met het gebruik van dit 

facet werd reeds gegeven in §3.2.2.2. 
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3.3.2.2 Bs2:startCode en bs2:endCode  

Dit zijn twee facetten die gebruikt worden om de data van de types xsd:hexBinary, 

xsd:base64Binary of bs1:byteRange te beperken aan de hand van één of twee 

hexadecimale strings. In het geval er gebruik gemaakt wordt van twee hexadecimale 

strings dan gelden dezelfde voorwaarden als bij het bs2:ifNext-attribuut. De bitstroom 

zal ontleed worden tot de volgende serie bytes binnen het bereik ligt, aangegeven door de 

twee hexadecimale strings. Indien er maar één string gebruikt wordt, wordt de bitstroom 

ontleed tot een exacte kopie, van de in het facet opgegeven waarde, gevonden wordt. Bij 

bs2:startCode is de vlag exclusief, de bitstroom wordt ontleed tot aan de byte vlak 

voor de sequentie van bytes die overeenkomt met de hexadecimale waarde, of die in het 

bereik ligt. Bij bs2:endCode is de vlag echter inclusief, de bitstroom wordt ontleed tot 

aan de laatste byte van de gezochte sequentie. Dit facet mag niet tegelijkertijd met de 

xsd:length of bs2:length-

  

facetten gebruikt worden. 

Voorbeeld 

In het schema-fragment worden eerst twee types gedeclareerd. Het eerste maakt 

gebruik van bs2:startCode en het tweede van bs2:endCode. De BintoBSD-

parser komt dit element als eerste tegen en zal alle bytes inlezen tot vlak vóór de 

opgegeven waarde voor bs2:startCode. In de bitstroom komt dit overeen met 

de eerste drie bytes. Het volgende element dat de parser tegenkomt is van het 

tweede type (end) en de parser zal dus nu alle bytes inlezen tot en met de 

opgegeven waarde voor bs2:endCode. Dit element zal dus een referentie bevatten 

naar de bytes 01 AA 17 2B en 02 via het bs2:byteRange
 

-mechanisme. 

 BS-schema: 
<xsd:simpleType name="start”> 

<xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
<bs2:startCode value="01"/> 

</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
<xsd:simpleType name="end"> 

<xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
<bs2:endCode value="02"/> 

</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
<xsd:element name=”eerste” type=”start”/> 
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<xsd:element name=”tweede” type=”end”/> 
 

 Bitstroom: 
  AA 17 2B 01 AA 17 2B 02 
 
 BSD: 
  <eerste>0 3</eerste> 
  <tweede>3 5</tweede> 
 

 

3.3.3 Schemacomponent 

Er wordt één nieuw schemacomponent gedeclareerd, namelijk bs2:ifUnion. Dit is een 

component die een aantal voorwaardelijke statements specificeert voor de leden van een 

xsd:union-element. Het bevat een Xpath-expressie die een booleaanse waarde als 

resultaat heeft. Het xsd:union-element, gedefinieerd in XML Schema bevat een 

xsd:memberTypes-attribuut dat een lijst bijhoudt van benoemde enkelvoudige types. 

Via de bs2:ifUnion-component kan er aan elk van deze types een voorwaarde 

gebonden worden. Indien de eerste bs2:ifUnion als waar wordt geëvalueerd zal het type 

gelijkgesteld worden aan het eerste type in het xsd:memberTypes-attribuut. Indien de 

expressie vals was zal de tweede bs2:ifUnion

 

 onderzocht worden, enzovoort. Als een 

Xpath-expressie ontbreekt wordt deze aanzien als altijd waar. 

Voorbeeld 

Er wordt in dit voorbeeld opnieuw begonnen met een type-declaratie. Xsd:union 

kan in dit geval drie types bevatten en via bs2:ifUnion koppelen we aan elk 

type een conditionele voorwaarde. In deze conditie wordt de waarde van het 

<aantal>-element opgezocht en vergeleken met een numerieke waarde. Zoals uit 

de bitstroom en de, daaruit gegenereerde, beschrijving blijkt krijgt dit element de 

waarde 2. Door het gebruik van bs2:ifUnion komt dit overeen met het tweede 

type dat gedeclareerd werd in het memberTypes attribuut. Het <data>-element 

zal dan ook het type xsd:unignedShort

 

 hebben en dus twee bytes gebruiken. 

BS-schema: 
 <xsd:simpleType name=”unie”> 

    <xsd:union memberTypes=”xsd:unsignedByte xsd:unsignedShort    
 xsd:unsignedInt”> 
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          <xsd:annotation> 
              <xsd:appinfo> 

      <bs2:ifUnion value=”../mctf:aantal = 1”/> 
      <bs2:ifUnion value=”../mctf:aantal = 2”/> 
      <bs2:ifUnion value=”../mctf:aantal = 4”/> 
            </xsd:appinfo> 
                  </xsd:annotation>  
     </xsd:union> 
 </xsd:simpleType> 
  

<xsd:element name=”aantal” type=”xsd:unsignedByte”/> 
<xsd:element name=”data” type=”mctf:unie”/> 
 

Bitstroom: 
 02 07 B1 28 04 D3 ... 
 
BSD: 
 <aantal>2</aantal> 
 <data>1969</data>   <!-- (07 B1)hex = (1969)dec

 
--> 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk werden de verschillende aspecten van BSDL uitvoerig behandeld. De 

uitbreidingen gedefinieerd in het uitbreidingsschema voor BSDL-1 en BSDL-2, die te 

maken hebben met respectievelijk de bitstroom- en beschrijvinggeneratie werden stuk voor 

stuk bekeken.  

 

In deze thesis wordt gebruik gemaakt van BSDL-referentie software ontwikkeld door 

Sylvain Devillers. Deze BSDL-parser is geschreven in Java en biedt alle mogelijkheden 

om BSDL ten volle te gebruiken.  

 

Het is de bedoeling in deze thesis om een BS-schema op te stellen voor een 

waveletgebaseerde videocodec. De bitstromen die gebruikt worden in de context van 

BSDL zullen dan ook verkregen worden door videosequenties te encoderen tot bitstromen. 

Nu de principes van BSDL en BS-schema’s uitgelegd werden, wordt het tijd om de 

aandacht te vestigen op de videocodec, waarbij in hoofdstuk 4 een algemene bespreking en 

in hoofdstuk 5 een specifieke bespreking van de eigenlijke codec volgt. [1, 16] 
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Hoofdstuk 4 

4Schaalbare videocodering 

4.1 Algemeen 

Bij videocodering wordt vertrokken van één of meerdere ongecomprimeerde bestanden, 

die de eigenlijke videosequentie bevatten (zie fig. 4-1). Deze worden vervolgens door een 

encoder omgezet in een gecomprimeerde versie die in de context van deze thesis de 

bitstroom genoemd wordt. Om een bepaalde bitstroom te kunnen afspelen moet deze 

uiteraard eerst terug omgezet worden in videobeelden. Dit is de taak van de decoder die de 

gecomprimeerde bitstroom terug in een videosequentie omzet. De encoder vormt samen 

met de decoder de zogenaamde codec. 

 

Encoder Decoder111000110001100111...

 

Figuur 4-1 Werking van een videocodec 

 

 

Het doel van deze encodering is het comprimeren van de video omdat videosequenties heel 

veel bytes in beslag kunnen nemen. Een voorbeeld van een ongecomprimeerd formaat voor 

videobeelden is het YUV-formaat. Een typisch YUV-beeld (in het CIF-formaat: 352 pixels 
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breed en 288 pixels hoog) beslaat reeds 128 kbytes. Indien een beeldsnelheid (framerate) 

van 30 beelden per seconde gebruikt wordt is er voor 1 minuut video 225 Mbyte nodig 

(128 Kbyte/beeld x 30 beelden/sec x 60 sec/min x 1 min).  Compressie is dus onontbeerlijk 

indien video aangeboden moet worden. 

 

Zoals reeds aangetoond werd, kan men dankzij BSDL uit een bitstroom een 

bitstroombeschrijving creëren en desgewenst aanpassingen doorvoeren. Een belangrijke 

eigenschap van waveletgebaseerde videocodering is dat deze de mogelijkheid biedt tot 

schaalbaarheid. Bij schaalbare videocodering zal de geëncodeerde bitstroom typisch uit 

een aantal lagen bestaan, één basislaag en een aantal verbeteringslagen. De basislaag zal de 

nodige informatie bevatten om een gedegradeerde videosequentie te bekomen. Deze 

sequentie zal inferieur zijn aan de oorspronkelijke beelden. Elke bijkomende laag bevat 

dus bijkomende informatie om de sequentie te verbeteren. Enkel door alle lagen te 

behouden kunnen we na decoderen weer het origineel beeld verkrijgen. Schaalbaarheid 

bestaat op verschillende niveaus maar slechts drie vormen van schaalbaarheid zijn relevant 

in het kader van deze thesis: spatiale, temporele en SNR-schaalbaarheid. Waarbij we 

respectievelijk de schaalbaarheid zullen exploiteren op gebied van formaat, beeldsnelheid 

en kwaliteit (signal-to-noise-ratio of SNR slaat op de signaalruis-verhouding in het beeld, 

hoe meer ruis, hoe slechter het beeld). 

 

Deze vorm van videocodering laat toe om uit één oorspronkelijke bitstroom een hele 

waaier van gereduceerde bitstromen en, na decoderen, videobeelden te halen. Dit is een 

belangrijk voordeel van schaalbare videocodering. Het ‘encode once, deliver everywhere’-

principe wordt hierbij nagestreefd. In het geval van gewone videocodering moet een 

nieuwe bitstroom geëncodeerd worden voor elke verschillende omgeving waarin deze 

gebruikt moet worden. Bij schaalbare videocodering daarentegen wordt de videosequentie 

eenmaal geëncodeerd en zal vervolgens afhankelijk van netwerk- en/of 

terminalkarakteristieken een gereduceerde bitstroom geëxtraheerd worden. 

 

Er kan een prominent verschil in de grootte van de bitstromen bereikt worden door een 

aantal lagen en dus ook de corresponderende bytes uit de oorspronkelijke bitstroom te 

verwijderen. Dit is zowel voor het versturen over het netwerk, of voor opslag op een 

bepaalde plaats een belangrijke troef. Deelnemers van het multimedianetwerk met een 

lagere geheugencapaciteit en/of rekenkracht kunnen dan toch min of meer dezelfde 
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videosequenties afspelen, zij het in een gereduceerde vorm. Zelf voor het decoderen levert 

de schaalbaarheid voordelen op, decoders met een lagere performantie kunnen werken met 

bijvoorbeeld enkel de basislaag. Het resultaat is dan een gereduceerde videosequentie ten 

opzichte van het origineel. De decoders met hogere performantie kunnen dan betere 

kwaliteit leveren door een videosequentie te produceren die dichter ligt bij het origineel. 

De verschillende lagen van de bitstroom kunnen dan ook verzonden worden over 

verschillende transmissiekanalen. Er kan gekozen worden om de basislaag te verzenden 

over een betrouwbaar kanaal en de verbeteringslagen over minder robuuste kanalen. 

[2,6,8,9] 

 

4.2 Spatiale schaalbaarheid 

Spatiale schaalbaarheid heeft betrekking op een schaalbaar formaat van de videobeelden. 

De basislaag bevat de videosequentie maar dan in een kleiner formaat. Bijkomende lagen 

leveren de informatie om het formaat van het beeld uit te breiden totdat de volledige 

resolutie bereikt wordt wanneer we alle lagen beschouwen. Dit is zeker interessant voor 

stilstaande beelden waarbij de terminal eerst een kleine figuur kan weergeven en deze 

daarna geleidelijk aan kan vergroten naarmate er meer informatie binnenkomt. Het is 

evident dat de spatiale schaalbaarheid ook voor videosequenties een troef is omdat we door 

slechts de basislaag te versturen een aanzienlijke winst boeken op het aantal bits dat 

verstuurd en/of opgeslagen moet worden. Een algemeen principe is dat de basislaag 

gecreëerd wordt door de video aan een lagere spatiale resolutie te encoderen. Deze 

basislaag wordt dan ge-upsampled en gebruikt als voorspelling voor de videosequentie met 

een hogere spatiale resolutie. Het zijn de voorspellingsfouten die hierbij gemaakt werden, 

die de eigenlijke verbeteringslagen zullen vormen. 
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Video hoofding GOP
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Figuur 4-2 Spatiale schaalbaarheid 

 

 

In fig. 4-2 wordt dit principe verduidelijkt. De bitstroom is opgebouwd uit een hoofding en 

een aantal Group Of Pictures (GOP’s). Elke GOP bestaat in dit voorbeeld uit 16 beelden. 

Per beeld wordt de data nog eens opgesplitst in een aantal subbitstromen, waarbij elke 

subbitstroom overeenkomt met een bepaalde spatiale resolutie. De basislaag (res 0), bevat 

het beeld in het kleinste formaat. De bijkomende lagen zullen, samen met de voorafgaande 

lagen het beeld steeds vergroten. 

 

4.3 Temporele Schaalbaarheid 

Een videosequentie is een opeenvolging van afzonderlijke beelden. Temporele 

schaalbaarheid zal inwerken op deze opeenvolging door bepaalde beelden te verwijderen. 

De basislaag bestaat uit de originele videosequentie, maar waar op periodieke wijze 

beelden zijn achterwege gelaten. De bijkomende lagen bevatten de informatie om die 

intermediaire beelden weer toe te voegen. In deze lagen zitten dan ofwel de oorspronkelijk 

weggelaten beelden, ofwel kan men hier opnieuw werken met het coderen van 

voorspellingsfouten. Door de hoge correlatie tussen verschillende opeenvolgende beelden 
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uit een videosequentie is het mogelijk om een redelijk goede schatting te maken van een 

beeld uit het vorige en het volgende beeld. Het kan dus efficiënter zijn om de 

voorspellingsfouten te encoderen in plaats van de eigenlijke beelden. Hiertoe zal bij de 

temporele decompositie steeds gewerkt worden met 2 beelden waaruit een L-beeld en een 

H-beeld gehaald worden (laag- en hoogfrequent beeld). Het H-beeld bevat als het ware de 

fouten ten opzichte van het L-beeld.  

 

De beeldsnelheid, dus het aantal beelden dat per seconde getoond wordt, zal door de 

temporele reductie drastisch verlagen. Het is mogelijk om de resterende videobeelden met 

de oorspronkelijke beeldsnelheid te tonen maar hierdoor zou de afspeeltijd van de 

eigenlijke sequentie veel korter worden en de video te vlug afgespeeld worden. Om ervoor 

te zorgen dat de gereduceerde sequentie en het origineel even lang duren moet dus de 

beeldsnelheid verlaagd worden. Het resultaat is dat de opeenvolging van de beelden 

minder vloeiend zal zijn dan in het origineel, er zijn immers een aantal beelden van tussen 

gelaten. Een zelfde beeld zal dus langer getoond worden alvorens het volgende verschijnt. 

Stel dat de oorspronkelijke sequentie uit 40 beelden bestaat, met een beeldsnelheid van 20 

beelden per seconde komt dit overeen met 2 seconden film waarbij elk videobeeld 0.05 

seconden getoond wordt. Indien deze sequentie gereduceerd wordt in het temporele 

domein blijven er bijvoorbeeld nog 20 beelden over.  Indien we deze afspelen aan de 

oorspronkelijke beeldsnelheid duurt de sequentie slechts 1 seconde. Door de snelheid te 

verlagen naar 10 beelden per seconde zal de sequentie van 20 beelden net zoals het 

origineel 2 seconden duren. Elke videobeeld wordt nu echter 0.1 seconden getoond 

waardoor het geheel minder vloeiend overkomt. In het extreme geval is de gereduceerde 

videosequentie dus vergelijkbaar met een diapresentatie (één beeld per seconde). 

 

In fig. 4-3 wordt de mogelijkheid tot temporele schaalbaarheid weergegeven. In een GOP 

zitten opnieuw 16 beelden. Hieruit werden 1 LLLL-beeld, 1 LLLH-beeld, 2 LLH-beelden, 

4 LH-beelden en 8 H-beelden gehaald. Bij de temporele decompositie worden uit de 16 

oorspronkelijke beelden eerst 8 L-beelden en 8 H-beelden gehaald. Daarna wordt verder 

gegaan met de L-beelden resulterend in 4 LL-beelden en 4 LH-beelden, enzovoort. 
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Video hoofding GOP
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Figuur 4-3 Temporele schaalbaarheid 

 

4.4 SNR-schaalbaarheid 

Deze vorm van schaalbaarheid heeft te maken met de kwaliteit van het beeld. Hoe beter de 

kwaliteit van het beeld hoe minder ruis aanwezig is en omgekeerd. De basislaag bevat het 

origineel beeld maar met een gedegradeerde kwaliteit terwijl de verbeteringslagen de 

kwaliteit van het beeld steeds verhogen. Op deze manier kan opnieuw een grote besparing 

op de grootte van de bitstroom behaald worden. In veel gevallen zal een gebruiker het 

verlies aan kwaliteit kunnen verdragen indien dit gepaard gaat met een hogere bitrate. 

Denken we hier bijvoorbeeld aan het downloaden of bekijken van filmpjes over het 

internet. Een gebruiker zal een mindere kwaliteit tolereren indien hierdoor het filmpje 

rapper bekomen of gestart kan worden. In situaties waar het essentieel is dat de kwaliteit 

onberispelijk is, bijvoorbeeld bij medische toepassingen, kunnen zowel de basislaag als de 

verbeteringslagen gebruikt worden, zodat de oorspronkelijke kwaliteit behouden wordt.  
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In fig. 4-4 wordt het principe getoond. Per spatiotemporeel niveau, het temporele gedeelte 

slaat op de opdeling in L- en H-beelden, het spatiale gedeelte heeft betrekking op de 

opdeling in de resolutieblokken, zijn de bytes geordend volgens hun belang. De eerste 

bytes bevatten de belangrijkste informatie van het beeld, terwijl de bytes verderop in de 

stroom het beeld enkel verbeteren. Het gevolg is dan ook dat indien er slechts een klein 

gedeelte van de subbitstroom gebruikt wordt, een gedegradeerd beeld verkregen wordt. 

Indien alle bytes verwerkt worden, wordt het origineel beeld verkregen. 

 

 

Figuur 4-4 SNR-schaalbaarheid 
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Hoofdstuk 5 

5MC-EZBC 

5.1 Algemeen 

De waveletgebaseerde codec die gebruikt wordt in deze thesis is een eerste versie van de 

MC-EZBC-codec (Motion Compensated Embedded ZeroTree Block Coding) die 

ontwikkeld wordt in het Center for Next Generation Video van het Rensselaer Polytechnic 

Institute onder leiding van professor John W. Woods.  

 

Encoder Decoder

111000110001100111 Pull 0011101101011011

Schaalbaar! Schaalbaar!
 

Figuur 5-1 MC-EZBC-codec 

 

 

De codec bestaat uit drie delen: een encoder, een decoder en een applicatie (pull.exe) die 

bewerkingen uitvoert op de gegenereerde bitstromen (zie fig. 5-1).  
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De input van de encoder is een opeenvolging van ongecomprimeerde beelden (frames), 

typisch in het YUV-formaat, die samen een videosequentie vormen. Aan de hand van een 

parameterfile worden een aantal zaken aan de encoder meegegeven zoals de naam en 

locatie van de YUV-bestanden, de beeldgrootte, het aantal beelden, enzovoort. De encoder 

zal deze inputfiles verwerken en een schaalbare bitstroom creëren. De decoder neemt een 

bitstroom als input en genereert hieruit weer een opeenvolging van YUV-beelden. 

Uiteraard zal de decoder enkel bitstromen kunnen verwerken die de juiste structuur, 

specifiek voor deze codec, bevatten.  

De Pull-applicatie laat toe om de schaalbaarheid van de bitstroom te exploiteren door een 

aantal mogelijke transformaties op de bitstroom door te voeren. Deze applicatie is op de 

hoogte van de precieze opbouw van de bitstroom en zal op basis hiervan een nieuwe, 

aangepaste bitstroom creëren. De bewerkingen die uitgevoerd worden, reiken dus 

noodzakelijkerwijs tot op het binair niveau van de bitstroom. [4, 10] 

 

5.2 Schaalbare MC-EZBC (encoder) 

5.2.1 Inleiding 

De MC-EZBC-codec (Motion Compensated Embedded ZeroTree Block Coding) gebruikt 

een driedimensionale subband/wavelettransformatie voor de videocodering.  

Videosequenties kunnen opgevat worden als driedimensionale signalen, ze bevatten zowel 

spatiale als temporele redundanties. Stilstaande beelden zijn tweedimensionaal, maar bij 

video’s komt er een derde dimensie bij, namelijk het temporele element (zie fig. 5-2). 

 

Y
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Figuur 5-2 Verduidelijking temporeel niveau 
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Temporele redundantie wordt veroorzaakt doordat opeenvolgende beelden in een 

videosequentie sterk op elkaar lijken. Denken we bijvoorbeeld aan een bepaalde scène uit 

een film waarin een aantal personages op dezelfde locatie een dialoog voeren. De 

achtergrond en de personages zelf zullen slechts weinig verschillen in opeenvolgende 

beelden. Deze informatie kan efficiënt gebruikt worden bij de videocodering. In de 

temporele richting wordt bij de gebruikte codec dan ook gebruik gemaakt van Motion 

Compensated Temporal Filtering (MCTF), waarbij de temporele redundantie optimaal 

uitgebuit wordt. Zowel op spatiaal als op temporeel niveau worden wavelettransformaties 

gebruikt om verschillende lagen te verkrijgen. De basisstructuur van de encoder wordt 

weergegeven in fig. 5-3. 

 

MCTF

Bewegings-
schatting

Spatiale 
Analyse PacketizerEZBC

Codering van de 
bewegingsvectoren

Input 
Video

Output 
Bitstroom

 

Figuur 5-3 MC-EZBC-encoder 

 

 

5.2.2 encodeer-algoritme 

Het algoritme van de encoder, die dus de ingangsbeelden omzetten in een bitstroom bestaat 

uit volgende stappen: 

 

Stap 1: Input Video 

In eerste instantie worden er een aantal beelden tegelijkertijd ingelezen. Dit aantal 

wordt bepaald door een parameter (tpyrlev) die kan worden meegegeven aan de applicatie 

en de grootte van een GOP bepaalt. Een GOP staat voor Group Of Pictures en bestaat uit 

een aantal opeenvolgende beelden. De software eist dat de grootte van de GOP’s een 

macht van 2 is. In dit voorbeeld worden GOP’s van grootte 24 (16) gebruikt. Deze waarde 
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wordt bepaald door een parameter genaamd tPyrLev

 

 in het parameterbestand. In dit geval 

heeft deze de waarde 4 wat dus overeenkomt met 16 beelden per GOP. 

Stap 2: MCTF 

Stap 2.1: Bewegingsschatting:  

Op het eerste niveau van de MCTF gebeurt de bewegingsschatting op de 

originele beelden. Pixels tussen opeenvolgende beelden zullen vaak op min of meer 

dezelfde locatie gelegen zijn. Als we deze pixels volgen in de tijd zullen deze een 

bepaalde beweging maken en het is dan ook efficiënter om deze beweging te gaan 

verwerken in plaats van elke keer opnieuw de, weliswaar verplaatste, pixels te 

verwerken en te coderen. Dit alles gebeurt aan de hand van zogenaamde 

bewegingsvectoren die de bewegingsinformatie van de pixels bevatten. Men zal 

hier eerst achterwaartse bewegingsvectoren construeren. Hiermee wordt bedoeld 

dat de pixels in een bepaald beeld in het voorafgaande beeld opgezocht worden 

zodat de bewegingsinformatie hierover kan opgeslagen worden. Een probleem bij 

bewegingsschatting is het bestaan van verborgen pixels. Wanneer een bepaald 

object verschuift in het beeld zal, op de plaats waar het object zich oorspronkelijk 

bevond, de achtergrond zichtbaar worden. Sommige pixels zullen in het volgende 

beeld bedekt worden, andere zullen dan weer onbedekt worden en dus in het beeld 

verschijnen, dit noemt men ook wel het occlusie-effect. Deze pixels worden ook 

wel onverbonden pixels genoemd, omdat deze niet in twee opeenvolgende beelden 

voorkomen. Blokken van pixels die verschijnen worden hiertoe opgezocht en 

behandeld met een voorwaartse bewegingsschatting. Een achterwaartse schatting 

zou hier immers verkeerde waarden opleveren. 

Dit wordt geïllustreerd in figuur 5-4. Er wordt een object getoond in het eerste 

beeld dat naar rechts verschuift. Deze verplaatsing heeft als gevolg dat een stuk van 

de achtergrond verschijnt in het tweede beeld. Indien hier achterwaartse 

bewegingsschatting gebruikt wordt, kunnen de bewegingsvectoren van het 

verschenen gebied en van het object allebei naar het object wijzen in het eerste 

beeld. Bij het bepalen van de connecties tussen pixels wordt een bepaalde volgorde 

gebruikt, het is nu mogelijk dat door deze volgorde het stukje achtergrond uit het 

tweede beeld eerst geconnecteerd wordt met het object uit het eerste beeld. Het 

eigenlijke bewegende object in het tweede beeld zal dan echter ongeconnecteerd 
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blijven. Hierdoor zal het gebied dat tevoorschijn kwam, gebruikt worden in de 

temporele filtering waardoor er mogelijks visuele artefacten ontstaan. 

 

: Bewegend object

: Gebied van de achtergrond

Eerste beeld Tweede beeld Beeld na temporele 
filtering met verkeerd 

resultaat.  

Figuur 5-4 Probleem van ongeconnecteerde pixels 

 

 

Als het procentueel aantal onverbonden pixels kleiner is dan een bepaalde drempel, 

wordt bewegingsgecompenseerde Haar-filtering toegepast. Indien de drempel 

echter overschreden wordt, zal geen temporele filtering doorgevoerd worden. 

 

Stap 2.2: 

 De Haar-filtering genereert een laag- en een hoogfrequente temporele 

subband. De laagfrequente subband bevat het bewegingsgecompenseerde 

gemiddelde van twee opeenvolgende beelden. De hoge temporele subband bevat 

daarentegen het bewegingsgecompenseerde verschil tussen de beelden. Dit proces 

wordt dan recursief uitgevoerd op de steeds bekomen laagfrequente subbanden. 

Indien het percentage van ongeconnecteerde pixels de drempel nooit overschrijdt 

binnen één GOP, krijgen we een decompositie in vijf banden. In dit geval hebben 

we één t-LLLL-beeld, 1 t-LLLH-beeld, 2 t-LLH-beelden, 4 t-LH-beelden en 8 t-H-

beelden. Na de eerste uitvoering van de Haar-filter werden 8 t-L-beelden en 8 t-H-

beelden, overeenkomend met de lage en hoge temporele subband, verkregen als 

resultaat. De lage subband wordt dan opnieuw met de Haar-filter opgesplitst. In fig. 
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5-5 komen de lichte beelden overeen met de hoge en de donkere met de lage 

subbanden. [12] 

 

 

Figuur 5-5 Temporele decompositie 

 

 

Stap 3: Spatiale Analyse 

 In de volgende fase wordt er een spatiale subband/wavelet-analyse doorgevoerd. 

Dit vervolledigt de 3-D subbanddecompositie. Het spatiale filteren gebeurt aan de hand 

van Daubechies’ 9/7 analyse/synthese-filters. Deze filters splitsen het beeld in één 

laagdoorlaatbeeld en drie detailbeelden. Eerst worden de wavelettransformaties uitgevoerd 

op elke rij van het beeld, vervolgens op elke kolom van het resulterende beeld. In fig. 5-6 

wordt een spatiale decompositie in één stage getoond. Het beeld linksboven wordt het 

laagdoorlaatbeeld genoemd, de andere beelden zijn de detailbeelden. Het laagdoorlaatbeeld 

is het resultaat van het filteren met een laagdoorlaatfilter waardoor dit op het origineel lijkt, 
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maar iets waziger is, de scherpe randen (hoge coëfficiënten) zijn immers weggefilterd door 

de filter. [5, 14] 

 

 

Figuur 5-6 Waveletdecompositie van 'Lena' 

 

 

Stap 4: EZBC 

 Op dit moment wordt EZBC (Embedded ZeroTree Block Coding) opgeroepen. De 

coëfficiënten verkregen door de 3-D subbanddecompositie worden spatiaal gecodeerd door 

EZBC, een techniek die de aanwezigheid van blokken met nulwaarden uitbuit omdat deze 

efficiënt kunnen gecodeerd worden. Zoals in fig. 5-6 getoond wordt, ontstaat er bij de 

spatiale decompositie een laagdoorlaatbeeld en een aantal detailbeelden. Bij verdere 

decompositie wordt het laagdoorlaatbeeld opnieuw gefilterd waardoor een nieuw 

laagdoorlaatbeeld en nieuwe detailbeelden ontstaan die maar half zo groot zijn als de 

vorige. Dit proces wordt dan een aantal keer herhaald. EZBC zal de waveletcoëfficiënten 

(bekomen door de waveletfiltering) van de detailbeelden groeperen volgens hun positie en 

hun oriëntatie in een soort boomstructuur. Indien er nulwaarden voorkomen in de kleinste 

detailbeelden, dan is het zeer waarschijnlijk dat het origineel beeld op de corresponderende 

plaats geen (sterke) randen met de betreffende oriëntatie bevat. De kinderen in de 

boomstructuur van deze nulwaarde zullen dan met grote waarschijnlijkheid ook nul zijn, 
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vermits deze corresponderen met dezelfde positie en randoriëntatie. Men spreekt hier van 

een nulboom (zie fig. 5-7). Het is nu mogelijk om deze nulboom voor te stellen met één 

speciaal symbool in plaats van elke nulwaarde uit die boom op te slaan waardoor een groot 

aantal bits uitgespaard worden. Deze nulboomcodering wordt op elke spatiotemporele 

subband afzonderlijk uitgevoerd. [14] 
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Figuur 5-7 Groepering van de detailcoëfficiënten bij EZBC 

 

 

Stap 5: Codering van de bewegingsvectoren 

 De bewegingsvectoren worden geëncodeerd via verliesloze DPCM en een 

adaptieve aritmetische codering. [7,13] 

 

Stap 6: Packetizer 

 De packetizer verdeelt de spatiotemporele subband en de bewegingsvector-

subband in pakketten die samen de GOP vormen. De spatiotemporele subbanden worden 

op hetzelfde spatiotemporeel niveau van een GOP geïnterleaved bij het vormen van de 

uiteindelijke bitstroom. De bits voor de bewegingsvectoren worden als extra informatie 

doorgestuurd in de bitstroom. 

 

Bij een applicatie die schaalbaarheid levert op het temporele niveau zal de videosequentie 

van lage beeldsnelheid opgebouwd worden uit de beelden met lage temporele frequentie. 
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Het is dus belangrijk dat MCTF zulke beelden genereert die van goede kwaliteit zijn en 

bijna geen artefacten bevatten. Een lage temporele frequentie is echter heel gevoelig voor 

de juistheid waarmee de bewegingsvectoren worden opgesteld. Door het detecteren van de 

pixels die niet meer verborgen blijven en het gebruik van bidirectionele 

bewegingsschatting, voorwaarts en achterwaarts, worden met deze codec hiervoor goede 

resultaten bekomen. 

 

De encoder gebruikt het besproken algoritme voor het construeren van een bitstroom die 

uit een aantal spatiotemporele resoluties en precisie-niveaus bestaat. Binnen elke 

spatiotemporele laag worden de belangrijkste bytes eerst opgeslagen en de minst 

belangrijke laatst, gebruikmakend van bitvlakcodering. Deze maken het mogelijk dat uit de 

bitstroom verschillende bitstrooms met telkens andere bitrates gehaald kunnen worden.  

 

De encoder zal ook een hoofding genereren waarin er informatie wordt opgeslagen over de 

bitstroom zelf. Hier wordt plaats voorzien voor framerate, bitrate, beeldgrootte,… en 

worden eveneens een aantal meegegeven opties opgeslagen.  

De GOP vormt de basiseenheid waarop de operaties uitgevoerd worden die de 

schaalbaarheid exploiteren. De hiërarchische structuur van de bitstroom voor één GOP 

wordt gegeven in fig. 5-8. 
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Figuur 5-8 Bitstroomhiërarchie 

 

 

Elke GOP bestaat uit twee onafhankelijke bitstromen, één voor de bewegingsvectoren en 

één voor de eigenlijke coëfficiënten. De bitstroom voor de bewegingsschatting is 
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onderverdeeld in een aantal subbitstromen, waarin de bewegingsvectoren per temporeel 

niveau zijn opgenomen. De tweede bitstroom, die voor de coëfficiënten, is ook opgedeeld 

in een aantal subbitstromen, één voor elk spatiotemporeel niveau. Rs en Rt geven 

respectievelijk het aantal spatiale lagen en het aantal temporele lagen weer. Bovendien is 

elk van deze spatiotemporele subbitstromen progressief geëncodeerd van de belangrijkste 

bits tot de minst belangrijke.  

De structuur van deze bitstroom maakt het mogelijk om uit het origineel een aantal nieuwe 

bitstromen te creëren, die een verminderde spatiale resolutie, framerate of beeldkwaliteit 

bevatten. Op basis van netwerkcondities, toestelkarakteristieken en gebruikersvoorkeuren 

kan dus de gewenste bitstroom verkregen worden.  

 

5.2.3 Decoder 

De decoder neemt als input een bitstroom en zal hieruit een sequentie van videobeelden 

genereren. Bovendien zal deze ook vragen naar de oorspronkelijke videosequentie voor de 

berekening van de PSNR-waarden ( worden gebruikt om het verschil tussen de nieuwe en 

de originele sequentie weer te geven). De decoder zal uiteraard de verschillende stappen 

van het encodeerproces in omgekeerde volgorde doorlopen om zo weer tot een 

videosequentie te komen (zie fig. 5-9).   

 

MCTF 
(Synthese)
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Synthese DepacketizerEZBC

Decodering van de 
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Video

Input 
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Figuur 5-9 MC-EZBC decoder 
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5.2.4 Pull-applicatie 

De pull-applicatie is een concrete implementatie die het transformeren van de bitstroom 

verwezenlijkt. In kader van MPEG-21 kan deze aanzien worden als een DIA Engine. De 

applicatie maakt gebruik van een aantal files die tijdens het encoderen worden aangemaakt 

en bijkomende informatie bevatten over de bitstroom. Typisch zal een nieuwe bitstroom 

gegenereerd worden door de gegevens uit de oorspronkelijke bitstroom te kopiëren. Door 

niet alle subbanden, of in het geval van SNR-schaalbaarheid slechts delen van de 

subbanden, te kopiëren kan een nieuwe bitstroom gemaakt worden die een lagere framerate 

(beeldsnelheid), spatiale resolutie of kwaliteit heeft. 

 

5.2.5 Conclusie 

Deze codec, meerbepaald het algoritme dat gebruikt wordt, is nog steeds in ontwikkeling 

en er is dus nog weinig moeite gedaan om de software te optimaliseren qua rekencapaciteit 

en geheugengebruik. In de toekomst zal hier zeker nog aandacht aan besteed worden. 

 

In tabel 5-1 wordt het verschil in grootte tussen de originele videobestanden en de 

gecomprimeerde bitstroom weergegeven voor een aantal verschillende sequenties. Er werd 

steeds uitgegaan van videobeelden in het YUV-formaat. Een belangrijke opmerking is dat 

de MC-EZBC-codec vooral gericht is op het uitbuiten van de mogelijkheden van 

schaalbaarheid en minder op het eigenlijke comprimeren. De bitstromen die in tabel 2 

vermeld worden, zijn dan ook de originele bitstromen zonder dat er lagen verwijderd zijn.  

 

Sequentie Video (MB) Bitstroom (MB) Compressiefactor 
Coast  (300 beelden, 352*288) 43.5 13.6 3.20 
Foreman  (300 beelden, 352*288) 43.5 12.4 3.51 
Tennis  (112 beelden, 352*240) 13.5 5.11 2.64 

Tabel 5-1 Vergelijking bestandsgroottes tussen videosequentie en bitstroom, met bijbehorende 
compressiefactor (videosequentie/bitstroom). 
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6Implementatie 

Hoofdstuk 6 

6.1 BS-schema voor de MC-EZBC-codec 

In deze thesis is het uiteindelijke doel het opstellen van een BS-schema voor de MC-

EZBC-codec. Dit schema maakt  gebruik van de datatypes en constructies aangeboden 

door BSDL om uit een bitstroom, verkregen als output van de encoder, een 

bitstroombeschrijving te maken. Deze beschrijving, voorgesteld als een XML-document 

bevat de eigenlijke syntax en structuur van de behandelde bitstroom. Verschillende 

videosequenties leveren steeds, na encoderen, een andere bitstroom op, maar de structuur 

is steeds vast en bepaald door de codec. Het schema specifiek voor de MC-EZBC-codec 

zal het dus mogelijk maken om uit elke bitstroom die de encoder levert een beschrijving op 

te stellen. In het kader van deze thesis is dan ook het meeste werk gekropen in het opstellen 

van het schema. Daar de MC-EZBC-codec nog onder ontwikkeling is en weinig 

documentatie voor handen is, moest de meeste informatie gewonnen worden uit de 

eigenlijke broncode en de bitstromen die met de software gegenereerd werden. 

 

Nu volgt een verdere, gedetailleerde bespreking van de eigenlijke opbouw en structuur van 

de gegenereerde bitstromen en het BS-schema. 

  

In eerste instantie wordt een <bitstream>-element gedeclareerd als wortelelement van het 

XML-document. Hierin bevindt zich een sequentie met opeenvolgend elementen voor de 

hoofding van de bitstroom, de groottes van de GOP’s en de eigenlijke GOP’s (zie fig. 6-1). 

Indien het aantal beelden in de totale videosequentie niet deelbaar is door de grootte van de 

GOP zullen er restframes voorkomen die in kleinere GOP’s kunnen onderverdeeld worden. 

Stel dat er bijvoorbeeld 300 beelden zijn bij een GOP-grootte van 16, dan kan de bitstroom 

onderverdeeld worden in 18 gewone GOP’s, 1 GOP van 8 beelden en 1 GOP van 4 

beelden. Een GOP van 16 beelden komt overeen met een decompositie in 5 temporele 
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niveaus, maar wanneer er slechts 8 beelden in een GOP zitten resulteert de decompositie 

slechts in 4 temporele niveaus. Om deze situatie te kunnen behandelen wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen <GOP>, <GOP8>, <GOP4>, <GOP2> en <GOP1>-

elementen. Aan de hand van de informatie uit de hoofding wordt bepaald welke van deze 

GOP’s en hoeveel er precies gebruikt moeten worden. Dankzij het bs2:nOccurs-type is 

het mogelijk om een zelfde element meerdere malen te laten voorkomen zodat we alle 

GOP’s kunnen voorstellen in de beschrijving. Een opmerking bij fig. 6-1 is dat deze 

gegenereerd werd via de XML Schema-documentation-functie van XML Spy. Attributen 

die specifiek voor BSDL zijn worden hierdoor niet in rekening gebracht. De <GOP>-

elementen komen dus meerdere malen voor naargelang de waarde van het bs2:nOccurs

 

-

element. Maar de volgorde van de verschillende soorten elementen ligt wel vast. 

 

Figuur 6-1 Opsplitsing GOP 

 

 

Uiteraard is dit een rechtstreekse representatie van de bitstroom op het hoogste niveau, 

deze onderverdeling zal dus ook aanwezig zijn in de eigenlijke bitstroom. 

 

 

 

 



 53 

 

Aan de encoder worden bij initialisatie een aantal zaken, in de vorm van een 

parameterbestand, meegegeven zoals de grootte van de beelden, het aantal beelden in een 

GOP en in de totale sequentie, enzovoort. Deze parameters komen samen met andere 

gegevens in de hoofding van de bitstroom terecht. De encoder reserveert hiervoor een vast 

aantal bytes.  

 

De overeenkomstige hoofding in de BSD is opnieuw een sequentie van elementen. Elk 

element heeft een bepaalde naam en is van een bepaald type. Dit type legt eenduidig vast 

hoe groot het betreffende element is. Wanneer de BintoBSD-parser dit schema gebruikt 

weet hij dus dat deze elementen in de opgelegde volgorde voorkomen in de bitstroom en 

omdat hij ook de individuele grootte kent, kan de parser elk element in de bitstroom 

herkennen en de waarde opnemen in de bitstroomsyntaxbeschrijving. 

 

 Een probleem dat opdook is het feit dat de codec de hoofding in omgekeerde bytevolgorde 

uitschrijft in de bitstroom. Daar dit problemen geeft bij elementen die uit twee bytes 

bestaan werd een nieuw type opgesteld. Het mctf:hex2-

 

type is een sequentie van een 

<firsthex> en een <sechex>-element die elk 1 byte groot zijn. Door het element op te 

splitsen in individuele bytes kan de eigenlijke juiste waarde toch berekend worden uit de 

data in de bitstroom. In fig. 6-2 en 6-3 wordt dit enerzijds grafisch weergegeven en 

anderzijds zoals dit gedeclareerd wordt in het opgestelde BS-schema. 

 

Figuur 6-2 Schematische voorstelling van het type mctf:hex2 
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<xsd:complexType name="hex2">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="firsthex" type="xsd:unsignedByte"/>
<xsd:element name="sechex" type="xsd:unsignedByte"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

 

Figuur 6-3 Declaratie van het type mctf:hex2 

 

 

De problemen en de aangereikte oplossing worden in het onderstaande voorbeeld 

verduidelijkt. In dit geval is de breedte van een beeld ingesteld op 352 pixels. Deze 

decimale waarde komt overeen met 01 60 hexadecimaal, maar wordt in de bitstroom 

opgeslagen als 60 01, dus in little-endian formaat waarbij de minst significante byte eerst 

en de meest significante byte laatst voorkomt. Om toch nog de correcte waarde, 352, te 

kunnen gebruiken wordt deze waarde in twee delen ingelezen. Door het <sechex>-element 

te vermenigvuldigen met 256 en op te tellen met het <firsthex>-element bekomen we 

uiteindelijk terug de eigenlijke waarde ( 96 + 1 x 256 = 352).  Enkel de elementen uit de 

hoofding waarnaar verder in het schema gerefereerd wordt, worden op deze manier 

opgesplitst. Indien de waarde van een element uit de hoofding niet meer gebruikt wordt in 

de rest van het schema is het niet noodzakelijk om deze ook van het type mctf:hex2

 

 te 

maken. Het zou alleen maar een, weliswaar klein, tijdsverlies veroorzaken bij het parsen 

omdat de BintoBSD-parser in dat geval 2 elementen moet inlezen in plaats van 1. 

Voorbeeld 

Er wordt in eerste instantie een fragment getoond van het parameterbestand dat de 

encoder als input neemt. Vervolgens wordt een deel van de hoofding van het 

schema weergegeven waarin de beeldsnelheid en de afmetingen van de beelden zijn 

opgenomen. De <ywidth> en <yheight>-elementen zijn van het type mctf:hex2 

terwijl de twee volgende elementen van het type xsd:Short zijn. Deze laatste 

twee worden verder in het schema niet meer gebruikt dus het is ook niet nodig om 

deze van het type mctf:hex2 te maken. Daarna volgt het begin van de bitstroom 

die gegenereerd wordt aan de hand van het parameterbestand en een stuk uit de 

hoofding van de BSD die op zijn beurt uit de bitstroom wordt gegenereerd. 
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Parameter bestand:  
###################################### 
-inname    E:\thesis\sif_yuv_foreman\foreman\foreman%03d.yuv 
###################################### 
-bitname   foreman.bit 
-statname  foreman.stat 
-format    YUV 
-start     0 
-last      299 
-size      352 288 176 144 
-framerate 30 

 .... 
 
BS-schema: 

     <xsd:element name="HEADER"> 
<xsd:complexType> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="framerate" type="xsd:short"/> 
  <xsd:element name="ywidth" type="mctf:hex2"/> 
  <xsd:element name="yheight" type="mctf:hex2"/> 
  <xsd:element name="cwidth" type="xsd:short"/> 
  <xsd:element name="cheight" type="xsd:short"/> 
          ... 
 

Bitstroom: 
 1E 00 60 01 20 01 B0 00 90 00 73 69 ... 

 
BSD: 

<HEADER>         
    <framerate>7680</framerate>

 
      

<ywidth>        
<firsthex>96</firsthex>       
<sechex>1</sechex>

 
      

</ywidth
 

>        
<yheight>        

<firsthex>32</firsthex>      
<sechex>1</sechex>

 
      

</yheight
 

> 
<cwidth>45056</cwidth>
 

  
<cheight>36864</cheight

... 
> 
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Na deze hoofding wordt per GOP de grootte in bytes opgeslagen. Deze grootte heeft 

betrekking op het aantal bytes dat gebruikt wordt voor de codering van de coëfficiënten en 

bevat geen informatie over de bewegingsvectoren. Afhankelijk van het aantal beelden in 

een GOP wordt het juiste <GOP_BYTE>-element gekozen waarin de lengte van de GOP 

wordt opgeslagen. In het BS-schema worden verschillende <GOP_BYTE>-elementen 

gedeclareerd die allemaal dezelfde naam hebben maar verschillen in grootte. Slechts één 

van deze elementen kan gekozen worden. Deze keuze wordt in fig. 6-4 getoond als een 

schakelaar waarbij slechts 1 <GOP_BYTE> kan geselecteerd worden. Zoals voorheen 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen normale volledige GOP’s en de rest-GOP’s, wat 

weergegeven wordt in de aparte <GOPSIZE>-elementen. 

 

 

Figuur 6-4 Structuur van het <GOPSIZE>-element 

 

 

Ook hier treedt het probleem van de bytevolgorde op. Voor de lengtes per GOP worden 32 

bits gebruikt, het type van de <GOP_BYTE>-elementen is xsd:int

 

 wat dus overeenkomt 

met vier bytes (zie tabel 3-1). Om de juiste waarde van de <GOP_BYTE>-elementen te 

kennen moet de volgorde van deze bytes weer gewijzigd worden.  

Voorbeeld 

Dit voorbeeld toont een fragment  uit een beschrijving van een bitstroom die 

gegenereerd werd uit een sequentie van 30 beelden. Er is dus 1 GOP van 16 

beelden en telkens 1 GOP van 8,4,2 en 1 beelden. De lengte van de eerste GOP is 

2105281024 wat overeenkomt met een hexadecimale waarde van 7D 7C 0A 00, die 
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uit de bitstroom gehaald wordt. Er moet rekening gehouden worden met de 

bytevolgorde, dus om het echte aantal bytes te vinden in de eerste GOP moeten 

deze bytes gewisseld worden van volgorde. Het resultaat voor deze lengte is dan 00 

0A 7C 7D ofwel 687229 bytes wat de echte lengte is van de eerste GOP in de 

bitstroom. De waarden die te zien zijn geven dus een verkeerde weergave van de 

eigenlijke lengte van de GOP’s in de bitstroom. Maar omdat deze in het opgestelde 

schema niet gebruikt worden moeten deze niet opgesplitst worden zoals voorheen 

gebeurde via het type mctf:hex2

  

. 

BSD: 

  <GOPSIZE
<

> 
GOP_BYTE>2105281024</GOP_BYTE

<
>  

GOPSIZE8>2050819328</GOPSIZE8
<

>  
GOPSIZE4>3567124992</GOPSIZE4

<
>  

GOPSIZE2>3462136064</GOPSIZE2
<

>  
GOPSIZE1>2883059712</GOPSIZE1

</
>  

GOPSIZE
 

> 

Na de lengte-informatie volgen de eigenlijke GOP’s. De rest van de bitstroom is met 

andere woorden opgedeeld in een aantal blokken die elk corresponderen met één GOP. In 

de bitstroombeschrijving komt dit overeen met een <GOP>-element. 

 

Elke <GOP> bevat een hoofding, <GOP_header>-element, die eigenlijk informatie bevat 

over de structuur van de rest van het blok, <GOP_content>-element (zie fig. 6-5).  

 

 

Figuur 6-5 Structuur van een <GOP>-element 

 

 

De inhoud van dit blok, dus van het <GOP_CONTENT>-element, bestaat uit een 

afwisseling van subbitstromen van de coëfficiënten en subbitstromen van de 

bewegingsvectoren. Elk temporeel niveau in de coëfficienten-bitstroom komt overeen met 

een sublaag of subbitstroom, die zich manifesteert in de beschrijving als een <SUB>-

element. Zo een element heeft steeds betrekking op een verschillend aantal beelden, 
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naargelang de temporele decompositie. In een GOP van 16 beelden komt het laatste 

<SUB>-element overeen met de 8 t-H-beelden, het voorlaatste met de 4 t-LH-beelden, 

enzovoort. De temporele decompositie resulteert hier in 5 lagen overeenkomend met de 

<SUB>-elementen. Deze elementen worden afgewisseld met een aantal <MV>-elementen 

die de bewegingsvectoren bevatten, corresponderend met de temporele beelden (zie fig. 6-

6). 

 

 

Figuur 6-6 Structuur van een <GOP_CONTENT>-element bij een GOP-grootte van 16 beelden 

 

 

Na de splitsing op temporeel niveau is de bitstroom verder onderverdeeld in een aantal 

spatiale niveaus, voorgesteld door de <SUBSTREAM>-elementen. Elke temporele laag is 

dus opgebouwd uit een aantal spatiale lagen zoals reeds uitgelegd werd. Het aantal lagen is 

afhankelijk van de afmetingen van de videobeelden. In fig. 6-7 wordt weergegeven dat één 

van de <SUBSTREAM>-elementen gekozen wordt. Indien het eerste gekozen wordt dan 
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zullen er 4 <SUBSTREAM>-elementen aanwezig zijn, het tweede komt overeen met 5 

elementen, enzovoort, waarbij gebruik gemaakt wordt van bs2:nOccurs

 

. Wederom 

wordt dit niet door de XML Schema-documentation opgenomen in de schematische 

voorstelling. 

 

Figuur 6-7 Structuur van een <SUB>-element 

 

 

Een <SUBSTREAM>-element stelt één spatiale subbitstroom voor binnen een temporele 

laag. Er wordt hier dus reeds op een laag niveau in de bitstroom gewerkt, de eigenlijke data 

uit de bitstroom zit dan ook ingebed in de kindelementen van het <SUBSTREAM>- 

element. 

  

 

Figuur 6-8 Structuur van een <SUBSTREAM>-element 

 

 

Per spatiotemporele subbitstroom wordt telkens op de eerste plaats de lengte van het blok 

bijgehouden, gevolgd door de eigenlijke inhoud van het blok. De allereerste bit van het 

blok bepaalt hoeveel bits gebruikt worden voor de lengte. Indien de eerste bit 0 is, worden 

de 15 volgende bits gebruikt om de lengte in op te slaan. Als deze bit echter 1 is worden de 

volgende 31 bits gebruikt. Afhankelijk van deze eerste bit worden dus twee of vier bytes, 
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namelijk  de startbit plus de eigenlijke lengte, gereserveerd voor de lengte-informatie. De 

bytes die volgen, bevatten dan de eigenlijke data. Omdat men met 15 bits slechts een 

lengte van 215

 

 = 32768 bytes kan voorstellen moet voor grotere waarden meer bits gebruikt 

worden, hier dus 31 bits. Door deze techniek wordt vermeden dat voor kleine lengtes toch 

vier bytes gebruikt worden wat een besparing oplevert van het aantal bits in de bitstroom. 

 Het bijhouden van de lengte gebeurt in de bitstroombeschrijving met behulp van drie 

elementen: een <lengthbit>-element, een <stuff>-element en een <two> of <four>-element 

(zie fig. 6-8). De eerste bit van het blok komt in het <lengthbit>-element terecht, direct 

gevolgd door een <stuff>-element dat dient om het geheel byte-gealigneerd te krijgen. Dit 

<stuff>-element dat 7 bits bevat, vormt samen met het <two> of <four>-element, 

afhankelijk van de eerste bit, de eigenlijke lengte van het spatiotemporele datablok. 

Overeenkomstig met de bitstroom zal het <two>-element en het <four>-element 

respectievelijk 8 en 24 bits in beslag nemen.  

 

Voorbeeld 

Er wordt eerst een relevant fragment, gebruikt voor de declaratie van deze 

subbitstroom, getoond zoals dit voorkomt in het opgestelde BS-schema. Vervolgens 

wordt telkens een fragment uit een bitstroom en de overeenkomende 

bitstroomsyntaxbeschrijving weergegeven. In de eerste bitstroom zal het 

<lengthbit>-element, die dus de eerste bit bevat, de waarde 0 bevatten en zal een 

<two>-element volgen op het <stuff>-element. Het aantal bits voor elk element 

wordt bepaald door het type waarbij een waarde bt:b7 overeenkomt met 7 bits. De 

lengte wordt dan voorgesteld met 15 bits, 7 bits van het <stuff>-element en 8 bits 

van het <two>-element. De lengte wordt dus in dit geval berekend door volgende 

formule: 256 x <stuff> + <two> en komt uit op 15962 bytes. In het geval van een 

<four>-element wordt de lengte met 31 bits voorgesteld en bepaalt door een 

analoge berekening. De lengte in het tweede bitstroomfragment, namelijk 44091 is 

groter dan de opgelegde grens bij 15 bits (215

 

) en moet noodzakelijkerwijs met 

meer bits voorgesteld worden, daarom heeft de eerste bit de waarde 1. 

BS-schema: 
 <xsd:simpleType name="Sub2"> 

 <xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
  <xsd:annotation> 
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   <xsd:appinfo> 
    <bs2:length value="(../mctf:stuff*256+../mctf:two)"/> 
   </xsd:appinfo> 

   </xsd:annotation> 
 </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
<!-- ************** SUBSTREAM declaration**************--> 
<xsd:element name="SUBSTREAM"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="lengthbit" type="bt:b1"/> 
   <xsd:element name="stuff" type="bt:b7"/> 

<xsd:element name="two" type="xsd:unsignedByte" 
minOccurs="0" bs2:if="mctf:lengthbit=0"/> 
<xsd:element name="four" type="mctf:b24" minOccurs="0" 
bs2:if="mctf:lengthbit=1"/> 
<xsd:element name="SUBSTREAM_interior" type="mctf:Sub2" 
minOccurs="0" bs2:if="mctf:lengthbit=0"/> 
<xsd:element name="SUBSTREAM_interior" type="mctf:Sub3" 
minOccurs="0" bs2:if="mctf:lengthbit=1"/> 

  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
Bitstroom 1: 

... 3E 5A
    (0011 ...) 

 1C 05 DD ... 

 
BSD 1: 

<SUBSTREAM
<

> 
lengthbit>0</lengthbit

<
> 

stuff>62</stuff>  <!-- (62)dec = (3E)hex
<

 --> 
two>90</two>  <!-- (90)dec = (5A)hex

<
 --> 

SUBSTREAM_interior>100209 15962</SUBSTREAM_interior
<!-- (15962)

>  
dec = (3E 5A)hex

</
 --> 

SUBSTREAM
 

> 

Bitstroom 2:      
... 80 02 AC 3B

    (1000 ...) 
 4F 15 2E ... 

  
BSD 2: 

<SUBSTREAM
<

> 
lengthbit>1</lengthbit

<
> 

stuff>0</stuff
<

> 
four>175163</four> <!-- (175163)dec = (02 AC 3B)hex

<
 --> 

SUBSTREAM_interior>116175 175163</SUBSTREAM_interior
</

> 
SUBSTREAM

 
> 
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Er wordt gebruik gemaakt van een element <SUBSTREAM_interior> van het type 

mctf:Sub2 of mctf:Sub3, dat een restrictie is van bs1:byteRange, om de eigenlijke 

data voor te stellen (mctf:Sub3 wordt hier niet getoond maar is gelijkaardig aan 

mctf:Sub2). Dit is een lijst met twee elementen waarbij het eerste de positie in de totale 

bitstroom en het tweede de lengte van dit element voorstelt. De lengte van deze byterange 

wordt, zoals eerder besproken, vastgelegd door het BSDL-2-facet bs2:length

 

 en hier 

berekend uit de waarden van de <stuff> en <two> of <four>-elementen. 

 De <MV>-elementen die overeenkomen met de subbitstromen voor de bewegingsvectoren 

bestaan eveneens uit een veld dat de lengte bijhoudt, gevolgd door de eigenlijke 

informatie. In deze blokken worden echter steeds vier bytes gebruikt om de lengte voor te 

stellen. Het is dus niet nodig om dezelfde opsplitsingen te maken als bij het 

<SUBSTREAM>-element. De eigenlijke inhoud wordt in de beschrijving weer 

voorgesteld door een element, <MV_interior>, van het type bs1:byteRange (zie fig. 6-

9)

 

. 

 

Figuur 6-9 Structuur van een <MV>-element 

 

 

Het al dan niet voorkomen van de bewegingsschattingsinformatie hangt af van de data in 

de hoofding van de GOP. Zoals uitgelegd werd bij de bespreking van het algoritme van de 

codec worden er alleen maar bewegingsvectoren gebruikt indien het aantal 

ongeconnecteerde pixels een bepaalde drempelwaarde niet overschrijdt. Om dit bij te 

houden bevat de hoofding een aantal elementen die elk overeenkomen met een <MV>-

element in de <GOP_content>. Om de onderverdeling op temporeel niveau van de <MV>-

elementen te respecteren wordt ook in de <GOP_header> gewerkt met een verdeling in 

niveaus (zie fig. 6-10).  
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Figuur 6-10 Structuur van het <GOP_header>-element 

 

 

Het <level0>-element zal de elementen bevatten die bepalend zijn voor de groep van acht 

<MV>-elementen. <Level1> bevat de elementen die de groep van 4 <MV>-elementen 

betreffen, enzovoort. Het <level1>-element wordt in fig. 6-11 weergegeven, <level0> en 

<level2> worden analoog opgesplitst maar dan in 8 respectievelijk 2 elementen. 

 

 
Figuur 6-11 Structuur van het <level1>-element 

 
 
Het <level3>-element is net zoals de kindelementen van <level0>, <level1> en <level2> 

van het type bt:b2. Deze elementen bestaan dus steeds uit twee bits. Indien nu één van 

deze elementen de waarde 3 heeft wordt het overeenkomstige <MV>-element niet gebruikt 

in de beschrijving (zie fig. 6-12). 
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<GOP_header8>
  <level1>
    <lev1bit3>0</lev1bit3> 
    <lev1bit2>1</lev1bit2> 
    <lev1bit1>3</lev1bit1> 
    <lev1bit0>3</lev1bit0> 
  </level1>
  <data8>0</data8> 
  <level3_8>1</level3_8> 
  <level2>
     <lev2bit1>1</lev2bit1> 
     <lev2bit0>3</lev2bit0> 
  </level2>
</GOP_header8>

<GOP_CONTENT8>
<SUB>
<MV>
<SUB>
<MV>
<MV>
<SUB>
<MV>
<MV>
<MV>
<MV>
<SUB>

</GOP_CONTENT8>

 

Figuur 6-12 Overeenkomst tussen <GOP_header> en <GOP_CONTENT>, hier voor een GOP van 8 
beelden 

 

 

De eigenlijke data van de GOP’s in de bitstroom bevindt zich in de <SUBSTREAM> en 

<MV>-elementen. Hier wordt telkens gebruik gemaakt van het bs1:byteRange-

 

type om 

op een efficiënte manier grote hoeveelheden bytes voor te stellen. Er wordt dus met een 

pointer verwezen naar het begin van een blok data en de eigenlijke lengte wordt bewaard. 

Het opgesteld schema weerspiegelt dus de structuur van de bitstromen gegenereerd door de 

MC-EZBC-codec. De bitstroombeschrijving die nu kan verkregen worden geeft in een 

XML-document weer wat de achterliggende betekenis is van de bytes uit de bitstroom 

zodat zowel menselijke als machinale gebruikers hiervan op de hoogte zijn. In wat volgt 

worden een aantal toepassingen besproken. 
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6.2 Transformaties 

De opzet van de thesis, namelijk het opstellen van een BS-schema voor de MC-EZBC-

codec werd tot nu toe uitvoerig behandeld. In wat volgt wordt er meer aandacht besteedt 

aan de mogelijkheden die dit schema en de beschrijvingen bieden. De 

bitstroombeschrijving moet het mogelijk maken om via eenvoudige wijzigingen aan het 

XML-document een nieuwe beschrijving en uiteindelijk een nieuwe bitstroom te 

genereren. De mogelijkheden tot schaalbaarheid die de waveletgebaseerde codering biedt, 

moeten nu uitgebuit kunnen worden door veranderingen aan de bitstroombeschrijving. 

Zoals uitgelegd werd, kan men uit een schaalbare bitstroom een waaier van bitstromen 

vormen met een gereduceerde temporele of spatiale resolutie of een verminderde 

beeldkwaliteit. Dit gebeurt door enkele van de verbeteringslagen achterwege te laten 

waardoor een gedegradeerde vorm van de bitstroom ontstaat. Daar de 

bitstroombeschrijving elementen bevat die corresponderen met deze verschillende lagen, 

wordt hetzelfde principe gehanteerd bij de aanpassing van de beschrijvingen. 

  

De wijzigingen aan de bitstroombeschrijving kunnen op verschillende manieren uitgevoerd 

worden. In het kader van de thesis is gekozen om te werken met XSLT. Voor elke soort 

schaalbaarheid die besproken werd is een XSLT-stylesheet opgesteld. Op deze manier kan 

een machine die over een XSLT-processor beschikt, door toepassing van de stylesheets, de 

bitstroombeschrijvingen wijzigen. De transformatie van de beschrijving van een bitstroom 

moet dus niet op dezelfde locatie gebeuren als waar de eigenlijke videosequentie en/of 

bitstroom bewaard worden. Een leverancier van multimediale bronnen kan dus 

bijvoorbeeld op vraag een bitstroombeschrijving en een aantal stylesheets leveren. Een 

gebruiker kan vervolgens naar gelang zijn voorkeuren de beschrijving transformeren en 

terug naar de leverancier sturen, die dan een bitstroom genereert, overeenkomstig met de 

gewijzigde beschrijving. 

 

De transformaties werken enkel op de bitstroombeschrijvingen. Weliswaar moeten deze zo 

opgesteld worden dat een gewijzigde bitstroombeschrijving nog steeds conform is aan de 

syntaxregels die in het BS-schema vooropgesteld worden. Doordat de mogelijkheid bestaat 

om aan XML-documenten metadata toe te voegen kan zowel aan menselijke als machinale 

gebruikers van het document, medegedeeld worden welke delen en op welke manier, ze 

gewijzigd mogen worden. 
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Wat volgt is een bespreking van drie transformaties van de BSD, die respectievelijk 

temporele, spatiale en SNR-schaalbaarheid verwezelijken. 

 

6.2.1 Temporele schaalbaarheid 

Zoals reeds uitgelegd werd, komt elk <SUB>-element in de bitstroombeschrijving overeen 

met één temporeel niveau. Het eerste element bevat dus de basislaag en de bijkomende 

<SUB>-elementen vertegenwoordigen de temporele verbeteringslagen. In het geval van 

een GOP-grootte van 16 beelden bevat het laatste <SUB>-element min of meer de data van 

8 beelden, het voorlaatste van 4 beelden, het derde van 2 beelden en het eerste en tweede 

bevatten de gegevens van elk 1 beeld. Door dus het laatste element achterwege te laten uit 

de bitstroombeschrijving kunnen we als het ware de helft van de beelden verwijderen.  

Elk <MV>-element dat zich tussen de <SUB>-elementen bevindt, bevat de informatie van 

de bewegingsschatting waarbij rekening gehouden wordt met de beelden in het volgende 

<SUB>-element. Indien een temporele laag verwijderd wordt, moet dus ook de laag met 

bewegingsvectoren, die hiermee overeenkomt, verwijderd worden. Fig. 6-13 toont het 

effect van het verwijderen van het laatste <SUB>-element en de laatste <MV>-elementen.  

 

-  <GOP8>
   + <GOP_header8>
    - <GOP_CONTENT8>

+ <SUB>
+ <MV>
+ <SUB>
+ <MV>
+ <MV>
+ <SUB>
+ <MV>
+ <MV>
+ <MV>
+ <MV>
+ <SUB>

      </GOP_CONTENT8>
</GOP8>

 

Figuur 6-13 Temporele schaalbaarheid door transformatie van de BSD 
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Deze transformatie wordt op een eenvoudige wijze bereikt door het gebruik van een 

XSLT-stylesheet. Zoals in het fragment uit de stylesheet getoond wordt, worden een aantal 

templates gebruikt (zie fig. 6-14). Een template selecteert eigenlijk deelbomen van de 

bronboom van het XML-document en kan hier al dan niet een bewerking op uitvoeren. In 

fig. 6-14 wordt een fragment getoond uit de stylesheet die opgesteld werd voor het 

verwijderen van de temporele lagen. De eerste template, genaamd ‘root’, zal eigenlijk heel 

de bronboom (alle attributen en knopen) selecteren. Indien er nog templates zijn die 

’matchen’ met delen hiervan, worden deze eerst uitgevoerd, deelbomen die door geen 

enkele template geselecteerd worden, worden integraal gekopieerd naar de resultatenboom. 

De templates genaamd ‘substream‘en ‘mv’ selecteren elk bepaalde deelbomen maar doen 

hier niets mee. Het resultaat is dat deze deelbomen niet gekopieerd worden en dus niet in 

de resultatenboom voorkomen. De template ‘substream’ selecteert alle <SUB>-elementen 

die als laatste knoop voorkomen in de bronboom, via de functie last()

 

. De laatste 

template selecteert al die <MV>-elementen waarbij het volgende <SUB>-element ook het 

laatste <SUB>-element is dat voorkomt.  

<xsl:template name="root" match="@*|node()">
<xsl:copy>
   <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
</xsl:copy>

</xsl:template>

<xsl:template name="substream" match="m:SUB[last()]"/>
<xsl:template name="mv" match="m:MV[generate-id(following-sibling::m:SUB)  = 

generate-id(../m:SUB[last()])]"/>
 

Figuur 6-14 Temporele XSLT-transformatie 

 

 

Generate-id() is een functie die een unieke identifier genereert voor een verzameling 

van knopen en following-sibling::m:SUB

 

 selecteert het eerstvolgende <SUB>-

element dat een buur is van de huidige knoop. In fig. 6-15 wordt gewerkt met een GOP van 

8 beelden om de boomstructuur en de XPath-expressies visueel voor te stellen. 
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Figuur 6-15 Verduidelijking van de XPath-expressies aan de hand van een boomstructuur 

 

6.2.2 Spatiale schaalbaarheid 

Elke temporele laag is opnieuw opgebouwd uit een aantal lagen, ditmaal echter op spatiaal 

niveau. Afhankelijk van de grootte van de beelden worden er een verschillend aantal lagen 

gedefinieerd. Een beeld van 352*288 pixels levert bijvoorbeeld zes spatiale lagen. Bij zo 

een beeld kunnen de breedte en de hoogte immers vijf keer gehalveerd worden wat 

overeenkomt met zes verschillende resoluties (kleinste = 11*9 pixels). Deze spatiale 

decompositie manifesteert zich in de bitstroombeschrijving als verschillende 

<SUBSTREAM>-elementen. Zoals in het temporele geval zal het eerste element 

overeenkomen met de laagste resolutie. Deze bevat dus de informatie om een sterk 

gereduceerde vorm van de eigenlijke bitstroom te genereren. Daar we hier te maken 

hebben met spatiale schaalbaarheid, zal elke bijkomende laag, met andere woorden elk 

bijkomend <SUBSTREAM>-element, de informatie verschaffen om een groter beeld te 

verkrijgen (zie fig. 6-16). Indien alle lagen behouden worden, verkrijgt men beelden van de 

oorspronkelijke grootte. 
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-  <GOP8>
   + <GOP_header8>
    - <GOP_CONTENT8>
    - <SUB>

      + <SUBSTREAM>
      + <SUBSTREAM>
      + <SUBSTREAM>
      + <SUBSTREAM>
      + <SUBSTREAM>
      + <SUBSTREAM>
</SUB>
+ <MV>
...

 

Figuur 6-16 Spatiale schaalbaarheid door transformatie van de BSD 

 

Bij de transformatie die dit verwezenlijkt worden gelijkaardige principes gebruikt als bij 

het stylesheet van de temporele transformatie. Er wordt weer een template gebruikt die 

heel de bronboom selecteert en hierop de verschillende templates uitvoert. Indien een 

bepaalde deelboom niet gekoppeld wordt aan een template wordt deze volledig gekopieerd 

naar de resultatenboom. Uiteraard moeten bij de spatiale transformatie andere delen van 

het oorspronkelijke XML-document gewist worden dan het geval was bij de temporele 

transformatie. De laatste <SUBSTREAM>-elementen van elk <SUB>-element moeten nu 

geselecteerd worden door de template. Door opnieuw de eigenlijke inhoud van de template 

leeg te laten wordt voorkomen dat het geselecteerde deel gekopieerd wordt naar de 

resultatenboom. Het wissen van de <SUBSTREAM>-elementen uit het XML-document 

kan dus met volgende code:  

<xsl:template name="substr" match="m:SUBSTREAM[last()]"/> 

 

 

 



 70 

6.2.3 SNR-schaalbaarheid 

SNR-schaalbaarheid heeft te maken met de schaalbaarheid van de eigenlijke kwaliteit van 

de beelden. Een kwaliteitsvermindering van het beeld kan een drastische reductie in het 

aantal bits per beeld teweeg brengen.  

 

In het Xml-document vinden we de eigenlijke bytes van het beeld in het 

<SUBSTREAM_interior>-element. Per spatiotemporeel niveau worden de data uit de 

bitstroom dus in zo een element van het type bs1:byteRange opgeslagen. Bovendien zal 

de belangrijkste data zich vooraan in deze subbitstroom bevinden. Hierdoor kan een 

vermindering van de kwaliteit verkregen worden door een aantal bytes achteraan dit deel te 

wissen. In het <SUBSTREAM_interior>-element wordt de positie en de eigenlijke lengte 

van de data opgeslagen. In het BS-schema wordt dit element gedeclareerd als zijnde van 

het type bs1:byteRange

 

. In een BSD die aan de hand van dit schema gemaakt wordt, zal 

dit element een string bevatten met daarin de positie en de lengte, gescheiden door een 

spatie. De BSDtoBin-parser zal bij het creëren van een nieuwe bitstroom vanaf de 

aangegeven positie een aantal bytes, waarbij dit aantal bepaald wordt door de lengte in het 

element,  van de oude bitstroom kopiëren naar het nieuwe bestand. Door de lengte van het 

element te verlagen zullen minder bytes gekopieerd worden en kan de vereiste 

kwaliteitsschaalbaarheid verwezenlijkt worden (zie fig. 6-17, hier wordt de lengte beperkt 

tot 250 om een duidelijk verschil te zien tussen de originele en gewijzigde beelden). 
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-  <GOP8>
   + <GOP_header8>
    - <GOP_CONTENT8>
        - <SUB>
            - <SUBSTREAM>
               <lengthbit>0</lengthbit>

<stuff>0</stuff>
<two>183</two>
<SUBSTREAM_interior>186 183</SUBSTREAM_interior>

            </SUBSTREAM>

            - <SUBSTREAM>
<lengthbit>0</lengthbit>
<stuff>2</stuff>
<two>208</two>
<SUBSTREAM_interior>371 720</SUBSTREAM_interior>

             </SUBSTREAM>
             ...

250

0
250

 

Figuur 6-17 SNR-schaalbaarheid door transformatie van de BSD 

 

 

Het principe van deze transformatie is opnieuw analoog aan de vorige transformaties. Eén 

template selecteert de volledige bronboom en kopieert de delen die door geen andere 

templates geselecteerd worden. Bij de verwezenlijking van de SNR-transformatie is het 

echter niet de bedoeling om bepaalde elementen weg te laten, maar om de lengte van de 

<SUBSTREAM_interior>-elementen aan te passen. Hiertoe wordt een template gebruikt 

die de <SUBSTREAM>-elementen selecteert waarvan de lengte groter is dan een bepaalde 

waarde. Vervolgens wordt de lengte van het <SUBSTREAM>-element aangepast. Indien 

de lengte kleiner is dan het maximum wordt de deelboom niet geselecteerd en dus 

rechtstreeks gekopieerd naar het resulterende XML-document. Op deze manier worden aan 

de beelden een maximum opgelegd voor het aantal bytes dat gebruikt kan worden. 

 

 De template die dit alles mogelijk maakt, wordt in fig. 6-18 getoond. Eerst wordt de lengte 

bepaald via de functies substring-after() en normalize-space(), waarmee de 

laatste substring in het <SUBSTREAM_interior>-element, dus de lengte van het datablok, 

geselecteerd wordt. De template zal enkel de <SUBSTREAM>-deelbomen selecteren 
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waarvan deze lengte het maximum overschrijdt. De variabele genaamd bitrate bevat het 

vooropgestelde maximum, in dit geval dus 5000 bytes. In de deelbomen waarop het 

template wordt toegepast, worden de <stuff>, <two> en <SUBSTREAM_interior>-

elementen gewijzigd. 

 

<xsl:variable name="bitrate" select="250"/>
<xsl:variable name="bitratetwo" select="$bitrate mod 256"/>
<xsl:variable name="bitratestuff" select="($bitrate - $bitratetwo) div 256"/>

<xsl:template name="substr" match="m:SUBSTREAM[substring-after(normalize-space(./
m:SUBSTREAM_interior),' ')>$bitrate]">

<SUBSTREAM>
<lengthbit>0</lengthbit>
<stuff>

<xsl:value-of select="$bitratestuff"/>
</stuff>
<two>

<xsl:value-of select="$bitratetwo"/>
</two>
<SUBSTREAM_interior>

<xsl:value-of select="substring-before(normalize-space(./m:SUBSTREAM_interior),' ')"/>
<xsl:text> </ xsl:text>
<xsl:value-of select="$bitrate"/></SUBSTREAM_interior>

</SUBSTREAM>
</xsl:template>

 

Figuur 6-18 XSLT-transformatie voor SNR-schaalbaarheid 

 

 

Het is evident dat de transformaties ook de eigenlijke lengte, in bytes, van elke GOP in de 

bitstroom moet wijzigen. Het weglaten van bepaalde delen, of het veranderen van de lengte 

van de spatiotemporele blokken heeft een reductie in het aantal bytes tot gevolg, wat zich 

nu ook moet manifesteren in de groottes van de <GOP>-elementen. De lengte-informatie 

van de GOP’s, die direct onder de hoofding is opgeslagen, moet steeds mee veranderd 

worden opdat de decoder niet meer bytes inleest dan er eigenlijk zijn. 

Er zijn twee soorten stylesheets opgesteld om de bovenstaande transformaties te 

verwezenlijken. Deze verschillen van elkaar in de gebruikte oplossingsmethode voor de 

aanpassing van de lengtes van de GOP’s. 

 

 Bij XSLT-transformaties wordt een bronboom, verkregen uit het oorspronkelijk XML-

document, omgezet in een resultatenboom. De inhoud van de <GOP_BYTE>-elementen, 
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die zich vlak onder het wortelelement bevinden, moet worden aangepast indien de 

elementen op een lager niveau in de bronboom veranderd zijn. Deze inhoud, met andere 

woorden het aantal bytes in de bitstroom van een GOP is de som van de verschillende 

sublagen waaruit de GOP is opgebouwd. XSLT definieert een sum()-

 Indien de eerste manier gebruikt wordt, moet de waarde van het <stuff>-element met 256 

vermenigvuldigd worden en vervolgens bij de waarde van het <two>-element opgeteld 

worden. Analoge berekeningen zijn nodig indien met het <four>-element gewerkt wordt. 

Deze bewerkingen hebben echter een resultatenboom als resultaat waardoor we deze niet 

kunnen gebruiken om een 

functie die een 

verzameling van knopen (node-list of node-set) als input neemt en een numerieke waarde 

als resultaat heeft. Het probleem bij de betreffende bitstroombeschrijving is dat er eerst nog 

enkele bewerkingen moeten gebeuren op de <SUBSTREAM>-elementen alvorens de 

lengte hieruit kan geëxtraheerd en gebruikt worden in de sommatie. Om de lengte van zo 

een spatiotemporeel blok te achterhalen kan ofwel de <stuff> en <two>, of <four>-

elementen gebruikt worden, ofwel kan deze rechtstreeks uit het <SUBSTREAM_interior>-

element gehaald worden. 

sum()

Eveneens bij het bepalen van de lengte door deze waarde uit het 

<SUBSTREAM_interior>-element te halen, verliezen we het concept van de verzameling 

van knopen. Dit element, van het type 

-functie op uit te voeren. 

bs1:byteRange, is een lijst waarbij het laatste 

item in deze lijst de lengte van de substream voorstelt. In het XML-document wordt dit 

echter geïnterpreteerd als een string en kan via “number((substring-after(normalize-

space(m:SUBSTREAM_interior),' ')))” de numerieke waarde van de lengte gevonden worden. De 

string wordt eerst op basis van de tussenliggende spatie opgedeeld in twee afzonderlijke 

substrings. Dankzij de substring-after()-functie bereiken we de laatste string, die 

via number() omgezet wordt in een numerieke waarde. Opnieuw wordt door deze 

bewerkingen een XML-knoop omgezet in een resultatenboom waardoor we de sum()

 

-

functie niet kunnen gebruiken.  

In deze thesis wordt een eerste oplossing voor dit probleem aangereikt, gebruikmakende 

van de Xalan-specifieke nodeset()-functie. Een processor die, aan de hand van een 

XSLT-stylesheet, XML-documenten transformeert kan een aantal uitbreidingen definiëren 

op XSLT. Specifiek voor de Xalan-processor werd, als onderdeel van de uitbreidingen, een 

nodeset()-functie opgesteld. Deze functie neemt een fragment van de resultatenboom als 
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input en creëert hieruit een verzameling van knopen (node-set). Deze verzameling kan dan 

bijvoorbeeld wel gebruikt worden om XSLT-functies zoals sum() op uit te voeren. 

Dankzij deze functie kan het gestelde probleem opgelost worden. Om de nodeset()-

functie te kunnen gebruiken moet er verwezen worden naar de 

‘http://xml.apache.org/xalan’-naamruimte. In fig. 6-19 wordt de oplossing getoond voor de 

temporele transformatie, gebruikmakend van de xalan:nodeset()

 

-functie. 

<xsl:variable name="rtf">
<xsl:for-each select="//m:Bitstream/m:GOP[$pos]/m:GOP_CONTENT/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM">

<xsl:choose>
<xsl:when test="./m:lengthbit =0">

<temp>
<xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/>

</temp>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>

<temp>
<xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/>

</temp>
</xsl:otherwise>

</xsl:choose>
</xsl:for-each>

</xsl:variable>

<xsl:variable name="changed2" select="$changed - sum(xalan:nodeset($rtf)/temp)"/>

 
Figuur 6-19 Aanpassing GOP-groottes aan de hand van xalan:nodeset() 

 

 

Er wordt een variabele, genaamd ‘rtf’, gedefinieerd waarin een <temp>-element 

gedeclareerd wordt, één voor elk <SUBSTREAM>-element dat voorkomt in de laatste 

temporele laag van een GOP. Afhankelijk van de eerste bit van de <lengthbit> wordt hierin 

de lengte plus de waarde van het <two> of <four>-element, dus 2 respectievelijk 4 

opgeslagen. De variabele rtf bevat nu een resultatenboom die door de 

xalan:nodeset() functie kan omgezet worden in een verzameling van knopen 

waarover wel gesommeerd kan worden. In de variabele genaamd ‘changed’ wordt de 

eigenlijke oorspronkelijke lengte bijgehouden van de overeenkomstige <GOP>. Deze is 

echter wel zo aangepast dat deze de echte lengte in bytes bevat en niet de waarde die 

voorkomt in de bitstroombeschrijving, verwijzend naar het bytevolgorde probleem dat 

reeds aangehaald werd. Om de temporele transformatie te voltooien wordt hier dus van de 

oorspronkelijke waarde, de lengtes van de te verwijderen lagen afgetrokken. Opnieuw 
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moet dit resultaat, nu in de variabele genaamd changed2

 

 omgezet worden om conform te 

blijven aan de gebruikte bytevolgorde in de bitstroom, dit wordt echter niet getoond in fig. 

6-19 . 

Een tweede oplossingsmethode wordt aangereikt door het bestaan van templates en de 

mogelijkheid om deze recursief aan te roepen. Een template wordt gebruikt om een 

bepaald element in de bronboom te vinden en vervolgens hierop een aantal bewerkingen 

uit te voeren. Bovendien is het mogelijk om een template expliciet op te roepen en hieraan 

een parameter door te geven. Een template kan recursief opgeroepen worden wat een 

mogelijke oplossing biedt voor het gestelde probleem (zie fig. 6-20). 

 

<xsl:variable name="part1">
<xsl:call-template name="calcPart1">

<xsl:with-param name="lastSUBStreams" select="//m:Bitstream/m:GOP[$pos]/m:GOP_CONTENT/
m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"/>

</xsl:call-template>
</xsl:variable>

<xsl:template name="calcPart1">
<xsl:param name="lastSUBStreams" />
<xsl:param name="total" select="0" />
<xsl:choose>

<xsl:when test="$lastSUBStreams">
 <xsl:variable name="currentSize">

<xsl:choose>
<xsl:when test="$lastSUBStreams[1]/m:lengthbit = 0">2</xsl:when>
<xsl:otherwise>4</xsl:otherwise>

</xsl:choose>
</xsl:variable>

<xsl:variable name="length" select="number(substring-after(normalize-space($lastSUBStreams[1]/
m:SUBSTREAM_interior),' '))" />

      <xsl:call-template name="calcPart1">
     <xsl:with-param name="lastSUBStreams" select="$lastSUBStreams[position() > 1]" />

     <xsl:with-param name="total" select="$total + $currentSize+$length" />
</xsl:call-template>

</xsl:when>
<xsl:otherwise>

   <xsl:value-of select="$total" />
</xsl:otherwise>

</xsl:choose>
</xsl:template>

 

Figuur 6-20 Aanpassing GOP-groottes aan de hand van een recursieve template 
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Zoals in fig. 6-20 getoond wordt, wordt de template ‘calcPart1’ opgeroepen en wordt 

hieraan een parameter, genaamd ‘lastSUBStreams’ doorgegeven. Deze parameter bevat de 

verzameling van knopen die voldoen aan de XPath-expressie in het ‘select’-deel. De 

mogelijkheid bestaat om recursieve aanroepen te doen zodat een nieuwe oplossing kan 

gevonden worden voor het gestelde probleem. De template start met een verzameling van 

<SUBSTREAM>-knopen die kinderen zijn van het laatste <SUB>-element van een GOP. 

Het aantal bytes dat de eerste knoop uit deze verzameling in beslag neemt wordt 

bijgehouden door de variabelen ‘currentSize’ en ‘length’. Vervolgens wordt er een 

recursieve oproep gedaan met dezelfde verzameling knopen maar waarbij er één 

achterwege gelaten wordt. Al die knopen waarvan hun positie in de verzameling groter is 

dan 1 worden als parameter doorgegeven bij de recursieve oproep. De eerste knoop die 

bevat zat in de parameter ‘lastSUBStreams’, wordt dus niet meer meegegeven bij deze 

oproep. Deze knoop is immers niet meer interessant daar de relevante data van deze knoop, 

dus deze die wel belangrijk is voor het berekenen van de totale GOP-lengte, wordt 

doorgegeven via de tweede parameter. Een tweede parameter, genaamd ‘total’ bevat de 

waarden van de variabelen ‘currentSize’ en ‘length’. Dit proces wordt vervolgens recursief 

herhaald, de template wordt steeds opgeroepen met een knoop minder, maar het aantal 

bytes in de overeenkomstige knoop worden steeds meegegeven. Na de laatste recursieve 

oproep, met andere woorden wanneer de verzameling van knopen die doorgegeven wordt, 

leeg is, zit het resultaat bevat in de parameter ‘total’ (zie fig. 6-21).  

Op deze manier kan de totale lengte bepaalt worden van de <SUBSTREAM>-elementen 

die verwijderd worden bij de transformatie. Uiteraard moet nu, op analoge wijze als bij de 

eerste oplossingsmethode, de effectieve lengte van de GOP’s aangepast worden. 
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Figuur 6-21 Tweevoudige recursieve oproep van CalcPart1 

 

 

 Het grote voordeel van deze implementatie is dat hier enkel gebruik is gemaakt van de 

standaard XSL in tegenstelling tot de XALAN-specifieke oplossing. Met andere woorden 

elke processor die XSL ondersteund kan deze oplossing gebruiken. Het nadeel is dat in 

sommige oudere versies van XSLT-processors de recursieve aanroepen een nadelig effect 

hebben op de uitvoeringstijden (zie tabel 6-1). 1

 

 

 Temporeel Spatiaal SNR 

Xalan Java 2.2.D11 4.247 4.366 11.226 

Xalan Java 2.6.0 4.527 4.746 4.897 

Tabel 6-1 Vergelijking van de uitvoeringstijden bij transformaties van coast.xml (300 beelden, 
352*288) 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Alle metingen werden gedaan op een Intel Pentium III-processor, kloksnelheid: 733 MHz, 496 MB RAM-
geheugen. 
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Op gebied van uitvoeringstijden zijn beide oplossingsmogelijkheden min of meer 

evenwaardig. Er worden geen grote verschillen verkregen zoals blijkt uit tabel 6-2. 

 

 Temporeel Spatiaal SNR 

Xalan:nodeset( ) 4.397 4.707 4.477 

Recursieve template 4.527 4.746 4.897 

Tabel 6-2 Vergelijking van de uitvoeringstijden bij transformaties van coast.xml(300 beelden, 352*288)  
tussen de aangeboden oplossingsmethoden 

 

 

De mogelijkheid bestaat om in het XSLT-stylesheet zelf te detecteren welke processor en 

welke versie gebruikt wordt. Bovendien is het mogelijk om eerst te controleren of de 

processor een bepaalde functie al dan niet ondersteunt. Dit laatste kan via de function-

available( )-test. Door bijvoorbeeld function-available(‘xalan:nodeset’) te gebruiken kan 

nagegaan worden of deze functie ondersteund wordt door de betreffende processor en kan 

dan verder in het stylesheet deze functie gebruikt worden. Deze opties laten toe om de 

transformaties zo dynamisch mogelijk te maken, zodat deze bruikbaar zijn door 

verschillende processoren. 
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6.3 Resultaten 

Het opgestelde schema laat toe om van een willekeurige bitstroom, gegenereerd door de 

MC-EZBC-codec, een bitstroombeschrijving te maken. Verschillende theoretische 

modellen kunnen uitgedacht worden voor het proces van levering van multimediale inhoud 

waarbij gebruik gemaakt wordt van de besproken toepassingen. Een server kan 

bijvoorbeeld op vraag een bitstroombeschrijving doorsturen naar een cliënt, die deze dan 

volgens zijn karakteristieken en capaciteiten omvormt en terugstuurt. Een andere 

mogelijkheid is dat de cliënt zijn gegevens doorstuurt naar de server die dan zelf instaat 

voor de aanpassing van de bitstroombeschrijvingen en bitstromen die deze bezit. In elk 

geval is het belangrijk dat de bitstroombeschrijving gemakkelijk kan verzonden en 

bewaard worden. Dat de eigenlijke beschrijving klein is in vergelijking met de bitstroom, 

is dus van groot belang (zie tabel 6-3). 

  

Sequentie Bitstroom  BSD  BSD gezipt  Compressiefactor 

Coast (300 beelden, 352*288) 13.975 133 12,9 105.1 

Foreman (300 beelden, 352*288) 12.776 131 12,7 97.5 

Tennis (112 beelden, 352*240) 5.234 43.1 4,98 121.4 

Tabel 6-3 Bestandsgroottes in Kbytes, met bijhorende compressiefactor (bitstroom/BSD) 

 

 

De MC-EZBC-codec die in deze thesis wordt gebruikt, is een experimentele codec die 

vooral gericht is op het uitbuiten van de schaalbaarheid. Er is nog weinig of geen moeite 

gedaan om de code en de werking van de codec te optimaliseren. Dit wordt duidelijk 

geïllustreerd in tabel 6-4 waarin de uitvoeringstijden van encodering en decodering worden 

weergegeven. 

 

Sequentie Encodering Decodering 

Coast (300 beelden, 352*288) 5 u 14 min 30 sec 17 min 33 sec 

Foreman (300 beelden, 352*288) 5 u 0 min 42 sec 17 min 54 sec 

Tennis (112 beelden, 352*240) 1 u 28 min 12 sec 5 min 25 sec 

Tabel 6-4 Uitvoeringstijden van de besproken codec 
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In de toekomst zal er uiteraard nog aan gewerkt worden om deze tijden te minimaliseren. 

Het is dus zeker ook belangrijk om de uitvoeringstijden van de bijkomende stappen in het 

codeerproces gade te slaan. Deze bijkomende stappen omvatten het opstellen van de 

bitstroombeschrijving via de BintoBSD-parser, het wijzigen van de beschrijving (in ons 

geval via XSLT) en de uiteindelijke generatie van een nieuwe bitstroom door de 

BSDtoBin-parser. De BSDL-referentiesoftware die gebruikt wordt, heeft enkel betrekking 

op de generatie van de oorspronkelijke bitstroombeschrijving en de uiteindelijke bitstroom. 

De uitvoeringstijden die hiermee gepaard gaan, worden in tabel 6-5 in beeld weergegeven.  

   

Sequentie BintoBSD (sec) BSDtoBin (sec) 

Coast (300 beelden, 352*288) 303.6 162.2 

Foreman (300 beelden, 352*288) 298.4 152.5 

Tennis (112 beelden, 352*240) 47.8 60.3 

Tabel 6-5 Uitvoeringstijden bitstroom- en beschrijvinggeneratie 

 

 

De generatie van de bitstroomsyntaxbeschrijving moet in principe slechts eenmaal 

gebeuren. Vervolgens is het mogelijk om uit deze beschrijving een hele waaier aan 

bitstroombeschrijvingen te maken waarbij de schaalbaarheid op spatiaal, temporeel en 

SNR-niveau geëxploiteerd wordt. De generatie van een nieuwe bitstroom zal dus typisch 

meerdere malen voltrokken worden. In die zin zijn de uitvoeringstijden van de BSDtoBin-

parser het belangrijkste. 

Het valt op dat deze tijden, zeker indien de codec geoptimaliseerd zal worden, een 

hinderpaal kunnen vormen in het codeerproces. Daarom werd een analyse gemaakt van de 

BSDL-software ten einde de componenten te vinden die de grootste vertraging 

veroorzaken. De resultaten van de profiler worden in fig. 6-22 en 6-23 getoond. 
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Figuur 6-22 Resultaten profiler voor BintoBSD 

 

In fig. 6-22 worden de uitvoeringstijden van de verschillende methoden die opgeroepen 

worden met elkaar vergeleken. De methoden die het meeste tijd vragen komen dan ook 

bovenaan deze lijst te staan. Hier worden de inclusieve tijden getoond wat inhoudt dat de 

duur van een methode in zijn geheel, dus ook de duur van eventuele methoden die hierin  

worden opgeroepen, wordt bijgehouden. Zoals uit de figuur blijkt vormen, naast het 

inlezen van de bitstroom, de XPath-expressies de grootste tijdsrovers bij het opstellen van 

de bitstroombeschrijving. Indien deze beperkt kunnen worden, kan men een degelijke 

tijdswinst boeken. 
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Figuur 6-23 Resultaten profiler voor BSDtoBin 

 

 

Er werd eerder reeds vermeld dat deze fase van het proces, het opstellen van een 

bitstroombeschrijving, slechts één maal moet gebeuren. Vertrekkende van deze 

beschrijving kunnen verschillende gereduceerde bitstromen gegenereerd worden. Het is 

dus belangrijker om de uitvoeringstijden van de BSDtoBin-parser te beperken. In fig. 6-23 

worden de verschillende opgeroepen methoden tegen over elkaar geplaatst.  Nu is echter 

sprake van exclusieve tijden, met andere woorden de uitvoeringstijd van de methode 

zonder rekening te houden met hierin opgeroepen methoden. Het is duidelijk dat vooral het 

schrijven naar de bitstroom tijdsrovend is.  

 

De zojuist vermelde resultaten worden nogmaals bevestigd door het volgende experiment. 

Het schema dat ontwikkeld werd voor de MC-EZBC-codec is zodanig opgesteld dat deze 

een grote waaier aan bitstromen aan kan. Via XPath-expressies die enerzijds bepaalde 

waarden berekenen en anderzijds conditionele voorwaarden opleggen, wordt de 

uiteindelijke vorm van de bitstroombeschrijving bepaalt. Indien de videosequentie die 

gebruikt wordt, op voorhand gekend is, kunnen we verscheidene van deze algemene 

XPath-expressies reeds invullen. Het aantal en de grootte van de beelden zijn dan reeds 

bekend waardoor het aantal temporele en spatiale lagen reeds bepaald is. Er kan nu dus een 

alternatief schema, ditmaal specifiek voor een bepaalde videosequentie, opgesteld worden. 

Hierin zijn een aantal van de expressies achterwege gelaten en direct door hun eigenlijke 
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waarde vervangen. Het resultaat is voorgesteld in tabel 6-6. Er werd hier gewerkt met een 

videosequentie van 300 beelden, met grootte 352*288 en een GOP-grootte van 16 beelden. 

 

Schema BintoBSD (sec) BSDtoBin (sec) 

Algemeen 298.4 152.5 

Specifiek  200.3 152.66 

Tabel 6-6 Vergelijking bitstroom- en beschrijvinggeneratie tussen algemeen en specifiek  schema 

 

 

Opvallend is dat op deze manier de uitvoeringstijden van  BintoBSD gereduceerd kunnen 

worden, terwijl de tijden van BSDtoBin nagenoeg ongewijzigd blijven. Dit bevestigt met 

andere woorden de bekomen resultaten uit het onderzoek van de efficiëntie van de 

software. De grootste vertragingen bij het opstellen van de bitstroombeschrijving worden 

dus veroorzaakt door de evaluatie van de Xpath-expressies terwijl bij het genereren van de 

bitstroom vooral het uitschrijven tijd in beslag neemt. Door de Xpath-expressies te 

vervangen door hun eigenlijke waarde wordt enkel tijd gewonnen bij de BintoBSD-fase. 

 

Bij nader onderzoek van de broncode van de software, meerbepaald het deel dat 

verantwoordelijk is voor het genereren van de nieuwe bitstroom (BSDtoBin-parser), blijkt 

dan ook dat er gebruik gemaakt wordt van een FilterOutputStream om de eigenlijke data 

uit te schrijven (naar een *.bit bestand). Hierbij wordt het onderliggende systeem echter 

opgeroepen voor elke byte die weggeschreven wordt. Het is evident dat dit nefast is voor 

de uitvoeringssnelheid. Door gebruik te maken van een BufferedOutputStream zullen deze 

bytes eerst gebufferd worden en dan in één geheel weggeschreven worden naar het 

resulterende bestand. Het verschil in uitvoeringstijd tussen beide methoden is 

indrukwekkend en wordt weergegeven in tabel 6-7 en fig. 6-24. 

 

Sequentie FilterOutputStream  BufferedOutputStream  

Coast (300 beelden, 352*288) 162.2 7.444 

Foreman (300 beelden, 352*288) 152.5 6.419 

Tennis (112 beelden, 352*240) 60.3 3.605 

Tabel 6-7 Vergelijking uitvoeringstijden (in sec) van de beschrijvinggeneratie tussen 
FilterOutputStream en BufferedOutputStream 
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Figuur 6-24 Vergelijking uitvoeringstijden van de beschrijvinggeneratie tussen FilterOutputStream en 
BufferedOutputStream 

 

 

De ideale test voor de opgestelde schema’s en XSLT-stylesheets is om deze te vergelijken 

met de pull-applicatie die bij de MC-EZBC-codec hoort.  

Deze applicatie haalt uit de originele bitstroom, verkregen van de encoder, een nieuwe, 

aangepaste bistroom door bewerkingen hierop uit te voeren, tot op het niveau van de 

eigenlijke bits in de bitstroom. Daar de generatie van de bistroombeschrijving in principe 

slechts eenmalig moet doorgevoerd worden, wordt deze niet opgenomen in de vergelijking 

die gemaakt wordt. 

 Er wordt een vergelijking gemaakt op gebied van spatiale en temporele transformaties 

waarbij enerzijds de uitvoeringstijden van de pull applicatie getoond worden, en anderzijds 

de uitvoeringstijden van de XSLT-transformatie en de BSDtoBin-parser  (zie tabel 6-8). 

Een vergelijking in zake kwaliteitsaanpassing wordt niet gemaakt omdat de XSLT-

transformatie die hiervoor opgesteld is eerder representatief is voor de mogelijkheid van 

SNR-schaalbaarheid. In de pull-applicatie zal de aanpassing van de bitrate gepaard gaan 

met een aantal bewerkingen en berekeningen die niet overgenomen worden in de XSLT-

Stylesheet.  

De eigenlijke resultaten, met andere woorden de gegenereerde bitstroom en dus ook de 

uiteindelijke videosequenties na decodering, van beide uitvoeringen zijn identiek. De  pull-
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applicatie heeft echter een kleinere uitvoeringstijd dan de tijd bekomen door de 

beschrijvingswijziging en bitstroomgeneratie. Dezelfde functionaliteit van de pull-

applicatie wordt nu echter verkregen door relatief simpele manipulaties van XML-

documenten. Bovendien bestaat de mogelijkheid om aan de bitstroombeschrijvingen 

metadata toe te voegen, wat een grote meerwaarde kan betekenen voor zowel menselijke 

als machinale gebruikers. 

 

Sequentie XSL-transformatie BSDtoBin Totaal Pull 

Coast 4.707 5.378 10.085 5.572 

Foreman 4.837 4.857 9.694 5.517 

Tennis 2.955 2.354 5.309 2.253 

Tabel 6-8 Vergelijking BSDL t.o.v. pull-applicatie bij spatiale transformatie 
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Hoofdstuk 7 

7Besluit 

De meerwaarde die schaalbare videocodering biedt aan ‘gewone’ videocodering werd in 

deze scriptie uitvoerig behandeld. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de 

mogelijkheid om een gedegradeerde versie van een bitstroom op temporeel, spatiaal of 

kwaliteitsniveau te creëren en op deze manier het aantal bits in deze bestanden drastisch te 

verminderen. De schaalbaarheid zorgt ervoor dat er slechts één maal geëncodeerd moet 

worden om toch een brede waaier aan potentiële gebruikers te kunnen voorzien van 

verschillende bitstromen gegenereerd uit dezelfde originele videosequentie. 

 

De MC-EZBC-codec tracht deze schaalbaarheid ten volle uit te buiten. Deze 

veelbelovende experimentele codec is dan ook een ideale kandidaat en uitdaging voor het 

opstellen van een BS-schema. Het BS-schema dat een codeerformaat beschrijft moet het 

mogelijk maken om via een BintoBSD-parser een beschrijving te genereren van een 

specifieke bitstroom. Deze beschrijving, in XML-formaat, heeft een belangrijk voordeel 

ten opzichte van de originele bitstroom, namelijk de mogelijkheid om aangepast te worden 

op een eenvoudige manier, zelf zonder een uitgebreide kennis te hebben over het 

codeerformaat dat gebruikt werd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om metadata toe te 

voegen aan de beschrijving  

 

De codec die nog onder ontwikkeling is en dus nog weinig documentatie bevat werd eerst 

grondig onderzocht aan de hand van de broncode en de resulterende bitstromen. Eens de 

interne opbouw van de bitstromen duidelijk geworden was, werd een BS-schema 

opgesteld. Dit schema beschrijft de eigenlijke syntax van de met deze encoder 

gegenereerde bitstromen. Het is dan ook mogelijk om via een BintoBSD-parser een 

bitstroomsyntaxbeschrijving te creëren uit een specifieke bitstroom. De schaalbaarheid die 

de codec aanbiedt moet uiteraard ook in de BSD aanwezig zijn en geëxploiteerd kunnen 

worden. Een aantal XSLT-stylesheets werden opgesteld om deze functionaliteit aan te 

tonen. Schaalbaarheid op temporeel, spatiaal en SNR-nivau kunnen verwezenlijkt worden, 

door relatief eenvoudige aanpassingen op XML. Zowel het opgestelde BS-schema als de 
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XSLT-transformaties werden in de mate van het mogelijke geoptimaliseerd om de 

uitvoeringstijden in te korten. Deze tijden zijn nog steeds trager dan de uitvoeringstijden 

van de bitstroomaanpassing via de pull-applicatie die een deel uitmaakt van de MC-EZBC-

codec, maar zijn nog tolereerbaar en verdringen de voordelen van het BS-schema niet. 

Naast een bespreking van het opgestelde schema en de stylesheets werden ook een aantal 

metingen van uitvoeringstijden en bestandsgroottes bijgevoegd om de behaalde resultaten 

in deze thesis kracht bij te zetten. 
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Appendix A (schema’s) 

MCTF.xsd (BS-schema voor de MC-EZBC-codec) 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="MCTF" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:mctf="MCTF" xmlns:bt="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BasicDatatypes-01" 
xmlns:bs2="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL2-NS" xmlns:bs0="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-
DIA-BSDL0-NS" elementFormDefault="qualified" bs2:rootElement="mctf:Bitstream"> 
  
 <xsd:include schemaLocation="MCTFSimpleTypes.xsd"/> 
  <xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL2-NS" 
   schemaLocation="BSDL-2.xsd"/> 
 <xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL0-NS"  
   schemaLocation="BSDL-0.xsd"/> 
  <xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BasicDatatypes-01"  
   schemaLocation="BasicTypes.xsd"/> 
 <xsd:import namespace=http://www.w3.org/XML/1998/namespace 
   schemaLocation="xml.xsd"/> 
 
 <!-- ************* Declaratie van het wortelelement ***************************** --> 
 <!-- Elke Bitstream bestaat uit een opeenvolging van GOP's (Group of Pictures). --> 
 <xsd:element name="Bitstream"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="mctf:HEADER"/> 
    <xsd:element ref="mctf:GOPSIZE" bs2:nOccurs="1"/> 
    <xsd:element ref="mctf:GOP" minOccurs="0" 
     bs2:nOccurs="(((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 + 
             //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
         ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
            //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 16) "  
     bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 4"/> 
 
    <xsd:element ref="mctf:GOP8" minOccurs="0"  
     bs2:nOccurs="(((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
         ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 

       //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  )+ 1) div 8) "  
bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 3"/> 

 
    <xsd:element ref="mctf:GOP4" minOccurs="0" 
     bs2:nOccurs="(((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
         ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
            //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 4) "  
     bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 2"/> 
 
    <xsd:element ref="mctf:GOP2" minOccurs="0"  
     bs2:nOccurs="(((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
         ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
            //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 2) "  
     bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 1"/> 
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    <!-- Rest Gop’s -->  
    
    <xsd:element ref="mctf:GOP8" minOccurs="0"  
     bs2:nOccurs="((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
         ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
           //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) div 8) "  
     bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex > 3"/> 
  
    <xsd:element ref="mctf:GOP4" minOccurs="0"  
     bs2:nOccurs="(((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
         //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) mod 8) div 4)"  
     bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex > 2"/> 
 
    <xsd:element ref="mctf:GOP2" minOccurs="0"  
     bs2:nOccurs="((((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
      //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) mod 8) mod 4 )div 2)"  
     bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex > 1"/> 
 
    <xsd:element ref="mctf:GOP1" minOccurs="0"  
     bs2:nOccurs="(((((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
    //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) mod 8) mod 4) mod 2)div 1) "/> 
     
<!—Afhankelijk van de parameter Tpyrlev wordt GOP(16), GOP8, GOP4 of GOP2 gebruikt--> 
<!-- Als tpyrlev = 4 dan hebben we GOP’s van 16 beelden. De structuur van de GOP hangt af van 
deze waarde en daarom wordt bs2:if gebruikt om het juiste formaat te kiezen. GOP's van 16,8,4 en 
2  beelden worden ondersteund.--> 
<!-- De laatste GOP elementen in deze sequentie (van GOP8 tot GOP1) worden gebruikt om de 
beelden op het einde van de videosequentie die niet meer in een GOP passen op te vangen. (bv 
300 beelden = 18 GOP’s + 1 GOP8 + 1 GOP4). --> 
 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute ref="xml:base"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 
 <!-- ************* Declaratie van de hoofding ***************************** --> 
 <xsd:element name="HEADER"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="framerate" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="ywidth" type="mctf:hex2"/> 
    <xsd:element name="yheight" type="mctf:hex2"/> 
    <xsd:element name="cwidth" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="cheight" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="xxx" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="format" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="coding_domain" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="min" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="max" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="intra" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="start" type="mctf:hex2"/> 
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    <xsd:element name="end" type="mctf:hex2"/> 
    <xsd:element name="bitrate" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="level" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="subpel" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="xblk" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="yblk" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="maxx" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="maxy" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="xnum" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="ynum" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="denoise_flag" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="adapt_flag" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="bi_flag" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="OPEN_GOP" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="version" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="MCP_flag" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="t_level" type="mctf:hex2"/> 
    <xsd:element name="s_level" type="mctf:hex2"/> 
    <xsd:element name="Tpyrlev" type="mctf:hex2"/> 
    <xsd:element name="yyy" type="xsd:short"/> 
    <xsd:element name="Trange" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="mvTresh" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="optQuant" type="xsd:int"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 
 <!-- ************* GOPSIZE declaratie ***************************** --> 
 <xsd:element name="GOPSIZE"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:choice minOccurs="0"> 
     <xsd:element name="GOP_BYTE" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 

        //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 2"  
    bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 1"/> 
 

     <xsd:element name="GOP_BYTE" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
          //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 4"  
      bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 2"/> 
  
     <xsd:element name="GOP_BYTE" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
          //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 8" 
       bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 3"/> 
  
     <xsd:element name="GOP_BYTE" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
        ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
          //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) div 16"  
      bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:Tpyrlev/mctf:firsthex = 4"/> 
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    </xsd:choice> 
    <xsd:element name="GOPSIZE8" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="(((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
          ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
           //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) div 8"/> 
 
    <xsd:element name="GOPSIZE4" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
          ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
        //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) mod 8) div 4"/> 
 
    <xsd:element name="GOPSIZE2" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="(((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
          ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
      //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) mod 8) mod 4 ) div 2"/> 
 
    <xsd:element name="GOPSIZE1" type="xsd:int" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="((((((//mctf:HEADER/mctf:end/mctf:sechex * 256 +  
            //mctf:HEADER/mctf:end/mctf:firsthex  )  -  
          ( //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:sechex * 256 + 
    //mctf:HEADER/mctf:start/mctf:firsthex  ) + 1) mod 16) mod 8) mod 4) mod 2) div 1"/> 
  
<!-- GOPSIZE8, GOPSIZE4,... dienen voor de beelden die geen volledige GOP meer kunnen 
vullen--> 
 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP declaratie ************************************--> 
 <xsd:element name="GOP"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="GOP_header"/> 
    <xsd:element ref="GOP_CONTENT"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** GOP hoofding **********************************--> 
 <xsd:element name="GOP_header"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="level0"/> 
    <xsd:element ref="level1"/> 
    <xsd:element name="data" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="level3" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element ref="level2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP_CONTENT declaratie *********************--> 
 <xsd:element name="GOP_CONTENT"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
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    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs=" 1"  
       bs2:if="(../mctf:GOP_header/mctf:level3 &lt; 3)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level2/mctf:lev2bit0 = 3)  and 
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 3)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level2/mctf:lev2bit1 = 3)  and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 3)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" minOccurs="0" bs2:nOccurs=" 1"  
       bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex  &lt; 3"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level1/mctf:lev1bit0 = 3)   and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level1/mctf:lev1bit1 = 3)  and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level1/mctf:lev1bit2 = 3)  and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level1/mctf:lev1bit3 = 3)  and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" minOccurs="0" bs2:nOccurs=" 1"  
       bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit0 = 3)   and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit1 = 3)   and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit2 = 3)  and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit3 = 3)   and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit4 = 3)   and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1 " 

   bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit5 = 3)   and  
        (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 

    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit6 = 3) and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
       bs2:if="not (../mctf:GOP_header/mctf:level0/mctf:lev0bit7 = 3) and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" minOccurs="0"  
       bs2:nOccurs=" 1" bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1"/> 
 
<!--Bs2:if wordt hier gebruikt om na te gaan of het t_level verschillend is van 0. Een t_level met 
waarde  1 betekent dat elk even beeld uit de sequentie is verwijderd. Daarom moet dit ook 
gebeuren in de beschrijving door de laatste SUB en MV elementen weg te laten.--> 
 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
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 <!-- ************* GOP8 declaratie ************************************--> 
 <xsd:element name="GOP8"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="GOP_header8"/> 
    <xsd:element ref="GOP_CONTENT8"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** GOP header **********************************--> 
 <xsd:element name="GOP_header8"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="level1"/> 
    <xsd:element name="data8" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="level3_8" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element ref="level2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP_CONTENT8 declaratie *********************--> 
 <xsd:element name="GOP_CONTENT8"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0"  
      bs2:if=" not  (../mctf:GOP_header8/mctf:level3_8 = 3)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header8/mctf:level2/mctf:lev2bit0 = 3)  and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header8/mctf:level2/mctf:lev2bit1 = 3)  and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" minOccurs="0" bs2:nOccurs=" 1"  
      bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 2"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header8/mctf:level1/mctf:lev1bit0 = 3)  and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1) "/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header8/mctf:level1/mctf:lev1bit1 = 3)  and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header8/mctf:level1/mctf:lev1bit2 = 3) and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1) "/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header8/mctf:level1/mctf:lev1bit3 = 3)  and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" minOccurs="0" bs2:nOccurs=" 1"  
      bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP4 declaratie ************************************--> 
 <xsd:element name="GOP4"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element ref="GOP_header4"/> 
    <xsd:element ref="GOP_CONTENT4"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** GOP header **********************************--> 
 <xsd:element name="GOP_header4"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="data" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="level3" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element ref="level2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP_CONTENT4 declaratie *********************--> 
 <xsd:element name="GOP_CONTENT4"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" 
       bs2:if=" not  (../mctf:GOP_header4/mctf:level3 = 3)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header4/mctf:level2/mctf:lev2bit0 = 3) and  
           (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1) "/> 
    <xsd:element ref="MV" minOccurs="0" bs2:nOccurs="1"  
      bs2:if="not (../mctf:GOP_header4/mctf:level2/mctf:lev2bit1 = 3) and  
            (//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1) "/> 
    <xsd:element ref="SUB" minOccurs="0" bs2:nOccurs=" 1" 
      bs2:if="//mctf:HEADER/mctf:t_level/mctf:firsthex &lt; 1"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP2 declaratie ************************************--> 
 <xsd:element name="GOP2"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="GOP_header2"/> 
    <xsd:element ref="GOP_CONTENT2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** GOP header2 **********************************--> 
 <xsd:element name="GOP_header2"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="data" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="level3" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element ref="level2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP_CONTENT2 declaratie *********************--> 
 <xsd:element name="GOP_CONTENT2"> 
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  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
    <xsd:element ref="MV" bs2:if=" not  (../mctf:GOP_header2/mctf:level3 = 3)"/> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP1 declaratie ************************************--> 
 <xsd:element name="GOP1"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="GOP_CONTENT1"/> 
    <!-- <xsd:element ref="GOP_header1"/>--> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************* GOP_CONTENT1 declaratie *********************--> 
 <xsd:element name="GOP_CONTENT1"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="SUB" bs2:nOccurs=" 1"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** level2  **********************************--> 
 <xsd:element name="level2"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="lev2bit1" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev2bit0" type="bt:b2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** level1  **********************************--> 
 <xsd:element name="level1"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="lev1bit3" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev1bit2" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev1bit1" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev1bit0" type="bt:b2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- **************** level0  **********************************--> 
 <xsd:element name="level0"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="lev0bit7" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev0bit6" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev0bit5" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev0bit4" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev0bit3" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev0bit2" type="bt:b2"/> 
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    <xsd:element name="lev0bit1" type="bt:b2"/> 
    <xsd:element name="lev0bit0" type="bt:b2"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!--*************** SUB declaratie **************************--> 
 <xsd:element name="SUB"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element ref="SUBSTREAM" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="4 - //mctf:HEADER/mctf:s_level/mctf:firsthex"  
      bs2:if="( 
       not( (((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
         //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 8) mod 2 ) = 0  
          and (((//mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
         //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 8) mod 2 ) = 0 ) 
         or 
          (  ((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 16) &lt; 8  
          or ((//mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
          //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 16 ) &lt; 8))"/> 
 
    <xsd:element ref="SUBSTREAM" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="5 - //mctf:HEADER/mctf:s_level/mctf:firsthex"  
      bs2:if="( 
       not ( (((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 16) mod 2 ) = 0  
           and (((//mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
          //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 16) mod 2 ) = 0 ) 
         or 
          (  ((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 32) &lt; 8  
          or ((//mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
          //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 32 ) &lt; 8 ))"/> 
 
    <xsd:element ref="SUBSTREAM" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="6 - //mctf:HEADER/mctf:s_level/mctf:firsthex"  
      bs2:if="( 
       not ( (((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 32) mod 2 ) = 0  
              and (((//mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
            //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 32) mod 2 ) = 0 ) 
         or 
           (  ((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 + 
            //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 64) &lt; 8  
           or ((  //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
           //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 64 ) &lt; 8 ) )"/> 
 
    <xsd:element ref="SUBSTREAM" minOccurs="0"  
      bs2:nOccurs="7 - //mctf:HEADER/mctf:s_level/mctf:firsthex"  
      bs2:if="(   
       not ( (((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
           //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 64) mod 2 ) = 0  
                  and (((//mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 + 
           //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 64) mod 2 ) = 0 ) 
        or 
          (  ((//mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:sechex * 256 +  
          //mctf:HEADER/mctf:ywidth/mctf:firsthex  ) div 128) &lt; 8  
         or ((  //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:sechex * 256 +  



 97 

              //mctf:HEADER/mctf:yheight/mctf:firsthex  ) div 128 ) &lt; 8 ))"/> 
<!--De  SUBSTREAM elementen corresponderen met de spatiale subbanden van het beeld. Het  
aantal elementen wordt dus bepaald door het aantal spatiale opsplitsingen die doorgevoerd 
kunnen worden op een beeld. De complexe condities die gebruikt worden, dienen om de 
berekeningen van de codec te implementeren. 
--> 
 
   </xsd:choice> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ************** SUBSTREAM declaratie **********************--> 
 <xsd:element name="SUBSTREAM"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="lengthbit" type="bt:b1"/> 
    <xsd:element name="stuff" type="bt:b7"/> 
    <xsd:element name="two" type="xsd:unsignedByte" minOccurs="0"  
       bs2:if="mctf:lengthbit=0"/> 
    <xsd:element name="four" type="mctf:b24" minOccurs="0"  
       bs2:if="mctf:lengthbit=1"/> 
    <xsd:element name="SUBSTREAM_interior" type="mctf:Sub2" minOccurs="0"  
       bs2:if="mctf:lengthbit=0"/> 
    <xsd:element name="SUBSTREAM_interior" type="mctf:Sub3" minOccurs="0"  
       bs2:if="mctf:lengthbit=1"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- ***************** MV declaratie ********************--> 
 <xsd:element name="MV"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="MV_length" type="xsd:int"/> 
    <xsd:element name="MV_interior" type="mctf:Mvtype"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
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MCTFSimpleTypes.xsd (types gebruikt door MCTF.xsd) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:bs0="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL0-NS" xmlns:bs1="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-
DIA-BSDL1-NS" xmlns:bs2="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL2-NS"> 
 <xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL1-NS"  
   schemaLocation="BSDL-1.xsd"/> 
 <xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL2-NS"  
   schemaLocation="BSDL-2.xsd"/> 
 <xsd:import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL0-NS"  
   schemaLocation="BSDL-0.xsd"/> 
 
 <xsd:simpleType name="Mvtype"> 
  <xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
   <xsd:annotation> 
    <xsd:appinfo> 
     <bs2:length value="../mctf:MV_length"/> 
    </xsd:appinfo> 
   </xsd:annotation> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
 <xsd:simpleType name="b24"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong"> 
   <xsd:maxExclusive value="16777216"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
 <xsd:simpleType name="Sub2"> 
  <xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
   <xsd:annotation> 
    <xsd:appinfo> 
     <bs2:length value="(../mctf:stuff*256+../mctf:two)"/> 
    </xsd:appinfo> 
   </xsd:annotation> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
 <xsd:simpleType name="Sub3"> 
  <xsd:restriction base="bs1:byteRange"> 
   <xsd:annotation> 
    <xsd:appinfo> 
     <bs2:length value="(../mctf:stuff*65536+../mctf:four)"/> 
    </xsd:appinfo> 
   </xsd:annotation> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
 <xsd:complexType name="hex2"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="firsthex" type="xsd:unsignedByte"/> 
   <xsd:element name="sechex" type="xsd:unsignedByte"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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BasicTypes.xsd (een aantal basistypes die gebruikt kunnen worden) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema targetNamespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BasicDatatypes-01" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation> 
      This schema provides some datatypes definition for BSDL and gBSD 
      Note that these types are not built-in BSDL datatypes, but are similar 
      to user-derived types. 
    </xsd:documentation> 
 </xsd:annotation> 
 <!-- ################## Type for arrays of bits ################## --> 
 <xsd:simpleType name="b16"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"/> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b15"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="32768"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b14"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="16834"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b13"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="8192"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b12"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="4096"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b11"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="2048"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b10"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="1024"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b9"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="512"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b8"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="256"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b7"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="128"/> 
  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b6"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="64"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b5"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="32"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b4"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="16"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b3"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="8"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b2"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="4"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="b1"> 
  <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"> 
   <xsd:maxExclusive value="2"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 
 
BSDL-0.xsd 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!-- Digital Item Adaptation ISO/IEC 21000-7 --> 
<!-- Schema for BSDL-1 Extensions --> 
<schema targetNamespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL0-NS" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:bsdl-0="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-
BSDL0-NS" xmlns:dia="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-NS"> 
 <annotation> 
  <documentation> 
   Schema for BSDL-0 Extensions 
  </documentation> 
 </annotation> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **      BSDL Attributes         ** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <attribute name="implementation" type="string"/> 
 <attribute name="debugMsg" type="string"/> 
 <attribute name="debugBool" type="string"/> 
 <attribute name="debugInt" type="string"/> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **   BSDL Built-in Datatype    *** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <simpleType name="fillByte"> 
  <restriction base="unsignedInt"/> 
 </simpleType> 
</schema> 



 101 

 
BSDL-1.xsd 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!-- Digital Item Adaptation ISO/IEC 21000-7 --> 
<!-- Schema for BSDL-1 Extensions --> 
<schema targetNamespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL1-NS" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:bsdl-1="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-
BSDL1-NS" xmlns:dia="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-NS"> 
 <annotation> 
  <documentation> 
   Schema for BSDL-1 Extensions 
  </documentation> 
 </annotation> 
 <import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-NS" schemaLocation="DIA.xsd"/> 
 <!-- *********************************** --> 
 <!-- ** BitstreamSyntaxDescriptionType ** --> 
 <!-- *********************************** --> 
 <complexType name="BSDType" abstract="true"> 
  <complexContent> 
   <extension base="dia:DIADescriptionType"/> 
  </complexContent> 
 </complexType> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **      BSDL Attributes         ** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <attribute name="ignore" type="boolean"/> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **   BSDL Built-in Datatype    *** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <simpleType name="byteRange"> 
  <restriction> 
   <simpleType> 
    <list itemType="nonNegativeInteger"/> 
   </simpleType> 
   <length value="2"/> 
  </restriction> 
 </simpleType> 
 <complexType name="bitstreamSegment"> 
  <complexContent> 
   <restriction base="anyType"> 
    <attribute name="start" type="nonNegativeInteger" use="optional"/> 
    <attribute name="length" type="nonNegativeInteger" use="required"/> 
   </restriction> 
  </complexContent> 
 </complexType> 
</schema> 
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BSDL-2.xsd 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!-- Digital Item Adaptation ISO/IEC 21000-7 --> 
<!-- Schema for BSDL-2 Extensions --> 
<schema targetNamespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL2-NS" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:bsdl-2="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-
BSDL2-NS"> 
 <annotation> 
  <documentation> 
   Schema for BSDL-2 extensions 
   This schema introduces new language constructs to be added to XML Schema 
   through its two extension mechanisms: 
   - attribute with non-schema namespace 
   - appinfo 
   The attributes and elements declared in this schema are therefore 
   **not** validated by XML Schema !! 
  </documentation> 
 </annotation> 
 <import namespace="urn:mpeg:mpeg21:2003:01-DIA-BSDL1-NS" schemaLocation="BSDL-
1.xsd"/> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **      Types definitions       ** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- The following types define 
  a general XPath expression, 
  a boolean XPath expression, 
  an integer XPath expression 
  Note that since there is no validation anyway, 
  these defintions are for documentation only. 
 --> 
 <simpleType name="xPathExpression"> 
  <restriction base="string"/> 
 </simpleType> 
 <simpleType name="booleanXPathExpression"> 
  <restriction base="bsdl-2:xPathExpression"/> 
 </simpleType> 
 <simpleType name="integerXPathExpression"> 
  <restriction base="bsdl-2:xPathExpression"/> 
 </simpleType> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **      BSDL Attributes         ** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- The following attributes apply to particles: 
  sequence, choice and all, 
  element and group when they are not at the schema level 
 --> 
 <attribute name="nOccurs" type="bsdl-2:integerXPathExpression"/> 
 <attribute name="if" type="bsdl-2:booleanXPathExpression"/> 
 <attribute name="ifNext" type="hexBinary"/> 
 <!-- The following attribute applies to schema --> 
 <attribute name="rootElement" type="QName"/> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **        BSDL Facets          *** --> 
 <!-- ********************************** --> 
 <element name="length" type="facet"/> 
 <element name="startCode" type="facet"/> 
 <element name="endCode" type="facet"/> 
 <!-- ********************************** --> 
 <!-- **   BSDL Schema Components    *** --> 
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 <!-- ********************************** --> 
 <!-- The following component is to be used as as child element 
   of xsd:union via the xsd:annotation/xsd:appinfo 
   combination --> 
 <element name="ifUnion"> 
  <complexType> 
   <complexContent> 
    <extension base="annotated"> 
     <attribute name="value" type="bsdl-2:booleanXPathExpression" use="required"/> 
    </extension> 
   </complexContent> 
  </complexType> 
 </element> 
</schema> 
 
 
Op de bijhorende cd-rom wordt ook een speciale versie voorzien van het BS-schema. 
Hiernaar werd verwezen in §6.3 en is een schema dat opgesteld wordt specifiek voor een 
videosequentie van 300 beelden aan 352*288 en een GOP-grootte van 16 beelden. Hierin 
zijn de verschillende XPath-expressies zoveel mogelijk vervangen door de waarden die 
overeenkomen met de vooropgestelde sequentie. 
 



 104 

Appendix B (transformaties) 

MCTFtemporeel.xsl (Stylesheet om temporele schaalbaarheid uit te buiten) 
 
<?xml version="1.0"?> 
 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns="MCTF" xmlns:m="MCTF" xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan" 
   exclude-result-prefixes="xalan m" 
    version="1.0"> 
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 
   
 <xsl:template name="root" match="@*|node()"> 
  <xsl:copy> 
     <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
  </xsl:copy> 
 </xsl:template> 
  
 <xsl:template name="tlevel" match="m:t_level"> 
  <t_level> 
     <firsthex><xsl:value-of select="(./m:firsthex) + 1"/></firsthex> 
     <sechex>0</sechex> 
  </t_level> 
 </xsl:template> 
  
 <xsl:variable name="tpyrlev" select="//m:Bitstream/m:HEADER/m:Tpyrlev/m:firsthex"/>  
  
 <xsl:template name="gop" match="m:GOPSIZE"> 
  <GOPSIZE> 
   <xsl:for-each select="./m:GOP_BYTE" > 
    <xsl:variable name="pos" select="position()"/> 
    <!-- probleem: de getallen staan in verkeerde bytepositie--> 
    <!-- omzetten via volgende constructie--> 

 
<xsl:variable name="a" select="floor(. div (16777216))"/> 
<xsl:variable name="a1" select=". mod (16777216) "/> 
<xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
<xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
<xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
<xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
<xsl:variable name="changed" select="(($d *16777216) +($c *65536) +($b 
*256)+$a)"/> 

 
    <xsl:choose> 
<!--De bronboom wordt nu doorlopen om de lengtes te vinden van de SUBSTREAM_interior 
elementen die na de transformatie verwijderd worden. Door deze waarde af te trekken van de 
oorspronkelijke lengte wordt de aangepaste lengte gevonden. Afhankelijk van het aantal beelden in 
een GOP ziet de structuur van de beschrijving er anders uit, refererend naar de verschillende 
GOP, GOP8, ... elementen --> 
 
      <xsl:when test="$tpyrlev = 4"> 
      <xsl:variable name="rtf"> 
       <xsl:for-each  
 select="//m:Bitstream/m:GOP[$pos]/m:GOP_CONTENT/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
        <xsl:choose> 
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         <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
          <test> 
           <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
          </test> 
         </xsl:when> 
         <xsl:otherwise> 
          <test> 
           <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
          </test> 
         </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
              </xsl:for-each> 
                 </xsl:variable> 
      <xsl:variable name="changed2" select="$changed –  
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
      <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div (16777216))"/> 
      <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
      <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
      <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
      <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
      <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
      <GOP_BYTE> 
       <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256)+ $a)"/> 
      </GOP_BYTE> 
     </xsl:when> 
     <xsl:otherwise> 
      <xsl:choose> 
       <xsl:when test="$tpyrlev = 3"> 
                 <xsl:variable name="rtf"> 
                <xsl:for-each 
select="//m:Bitstream/m:GOP8[$pos]/m:GOP_CONTENT8/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
          <xsl:choose> 
           <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
            <test> 
             <xsl:value-of select="number((substring-
after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
            </test> 
           </xsl:when> 
           <xsl:otherwise> 
            <test> 
             <xsl:value-of select="number((substring-
after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
            </test> 
           </xsl:otherwise> 
          </xsl:choose> 
                </xsl:for-each> 
                    </xsl:variable> 
        <xsl:variable name="changed2" select="$changed - 
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
        
        <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div (16777216))"/> 
        <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
        <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
        <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
        <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
        <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
        <GOP_BYTE> 
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         <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) +($b *256) + 
$a)"/> 
        </GOP_BYTE> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="$tpyrlev = 2"> 
          <xsl:variable name="rtf"> 
           <xsl:for-each 
select="//m:Bitstream/m:GOP4[$pos]/m:GOP_CONTENT4/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
            <xsl:choose> 
             <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
              <test> 
               <xsl:value-of select="number((substring-
after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
              </test> 
             </xsl:when> 
             <xsl:otherwise> 
              <test> 
               <xsl:value-of select="number((substring-
after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
              </test> 
             </xsl:otherwise> 
            </xsl:choose> 
                  </xsl:for-each> 
                       </xsl:variable> 
                      <xsl:variable name="changed2" select="$changed - 
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
    
          <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div 
(16777216))"/>  
              <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
              <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
              <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
              <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
               <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
              <GOP_BYTE> 
           <xsl:value-of select="(($d*16777216)+($c*65536)+($b 
*256)+$a)"/> 
          </GOP_BYTE> 
         </xsl:when> 
         <xsl:otherwise> 
          <xsl:variable name="rtf"> 
                <xsl:for-each 
select="//m:Bitstream/m:GOP2[$pos]/m:GOP_CONTENT2/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
            <xsl:choose> 
             <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
              <test> 
               <xsl:value-of select="number((substring-
after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
              </test> 
             </xsl:when> 
             <xsl:otherwise> 
              <test> 
               <xsl:value-of select="number((substring-
after(normalize-space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
              </test> 
             </xsl:otherwise> 
            </choose> 
           </xsl:for-each> 
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                    </xsl:variable> 
          <xsl:variable name="changed2" select="$changed - 
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
    
          <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div 
(16777216))"/> 
              <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
          <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
          <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
              <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
          <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
          <GOP_BYTE> 
           <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 
256) + $a)"/>  
          </GOP_BYTE> 
         </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
       </xsl:otherwise> 
           </xsl:choose> 
          </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose>  
   </xsl:for-each> 
    
   <xsl:for-each select="./m:GOPSIZE8" > 
       <GOPSIZE8> 
     <!-- probleem: de getallen staan in verkeerde bytepositie--> 
     <!-- omzetten via volgende constructie--> 
     <xsl:variable name="a" select="floor(. div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select=". mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:variable name="changed" select="(($d*16777216)+($c*65536)+($b 
*256)+$a)"/> 
     <xsl:variable name="rtf"> 
      <xsl:for-each 
select="//m:Bitstream/m:GOP8/m:GOP_CONTENT8/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
       <xsl:choose> 
        <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
         </test> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
         </test> 
        </xsl:otherwise> 
       </choose> 
      </xsl:for-each> 
       </xsl:variable> 
       <xsl:variable name="changed2" select="$changed -
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
   
     <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
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     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256) + $a)"/> 
    </GOPSIZE8> 
   </xsl:for-each> 
    
   <xsl:for-each select="./m:GOPSIZE4" > 
    <GOPSIZE4> 
    <!-- probleem: de getallen staan in verkeerde bytepositie--> 
    <!-- omzetten via volgende constructie--> 
     <xsl:variable name="a" select="floor(. div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select=". mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:variable name="changed" select="(($d*16777216)+($c *65536) + ($b * 256) + 
$a)"/> 
     <xsl:variable name="rtf"> 
      <xsl:for-each 
select="//m:Bitstream/m:GOP4/m:GOP_CONTENT4/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
       <xsl:choose> 
        <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
         </test> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
         </test> 
        </xsl:otherwise> 
       </choose> 
      </xsl:for-each> 
     </xsl:variable> 
     <xsl:variable name="changed2" select="$changed - 
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
    
     <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256) + $a)"/> 
    </GOPSIZE4> 
   </xsl:for-each> 
    
   <xsl:for-each select="./m:GOPSIZE2" > 
    <GOPSIZE2> 
    <!-- probleem: de getallen staan in verkeerde bytepositie--> 
    <!-- omzetten via volgende constructie--> 
     <xsl:variable name="a" select="floor(. div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select=". mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
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     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:variable name="changed" select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256) 
+ $a)"/> 
     <xsl:variable name="rtf"> 

    <xsl:for-each  
select="//m:Bitstream/m:GOP2/m:GOP_CONTENT2/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
       <xsl:choose> 
        <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
         </test> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
         </test> 
        </xsl:otherwise> 
       </choose> 
      </xsl:for-each> 
     </xsl:variable> 
     <xsl:variable name="changed2" select="$changed - 
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
 
     <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256) + $a)"/> 
    </GOPSIZE2> 
   </xsl:for-each> 
  
   <xsl:for-each select="./m:GOPSIZE1" > 
    <GOPSIZE1> 
    <!-- probleem: de getallen staan in verkeerde bytepositie--> 
    <!-- omzetten via volgende constructie--> 
     <xsl:variable name="a" select="floor(. div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select=". mod (16777216) "/>  
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:variable name="changed" select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256) 
+ $a)"/> 
     <xsl:variable name="rtf"> 
      <xsl:for-each 
select="//m:Bitstream/m:GOP1/m:GOP_CONTENT1/m:SUB[last()]/m:SUBSTREAM"> 
       <xsl:choose> 
        <xsl:when test="./m:lengthbit =0"> 
         <test> 
          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 2"/> 
         </test> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 
         <test> 
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          <xsl:value-of select="number((substring-after(normalize-
space(m:SUBSTREAM_interior),' '))) + 4"/> 
         </test> 
        </xsl:otherwise> 
       </choose> 
      </xsl:for-each> 
     </xsl:variable> 
     <xsl:variable name="changed2" select="$changed - 
sum(xalan:nodeset($rtf)/m:test)"/> 
 
     <xsl:variable name="a" select="floor($changed2 div (16777216))"/> 
     <xsl:variable name="a1" select="$changed2 mod (16777216) "/> 
     <xsl:variable name="b" select="floor( $a1 div (65536) )"/> 
     <xsl:variable name="b1" select="$a1 mod (65536) "/> 
     <xsl:variable name="c" select="floor( $b1 div (256) ) "/> 
     <xsl:variable name="d" select="$b1 mod (256) "/> 
     <xsl:value-of select="(($d *16777216) + ($c *65536) + ($b * 256) + $a)"/> 
    </GOPSIZE1> 
   </xsl:for-each> 
  </GOPSIZE> 
 </xsl:template> 
 
<!--Deze templates verwijderen de eigenlijke temporele lagen --> 
 <xsl:template name="substream" match="m:SUB[last()]"/> 
 <xsl:template name="mv" match="m:MV[generate-id(following-sibling::m:SUB)  = generate-
id(../m:SUB[last()])]"/> 
</xsl:stylesheet> 
 
 
MCTF_spatiaal en MCTF_SNR zijn redelijk gelijkaardige stylesheets die slechts in een 
paar lijnen verschillen van bovenstaande. Hiervoor wordt dan ook verwezen naar de 
bijhorende cd-rom die deze bestanden bevat. Bovendien wordt ook voor elke transformatie 
een tweede versie voorzien die gebruik maakt van recursieve templates.  
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