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1. SITUERING 

2.1. MPEG-7 en MPEG-21 

MPEG staat voor Moving Picture Experts Group en is de naam van een familie van 

standaarden die gebruikt wordt voor het coderen van audio-visuele informatie(zoals 

bijvoorbeeld film, video, muziek) in een digitaal gecomprimeerd formaat. 

Deze specificaties zijn omschreven in standaarden die genummerd zijn.  

 

Zo spreekt men over MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, enz... Over MPEG kunt U heel wat 

informatie vinden op [1]. We zullen ons hier vooral richten tot MPEG-7 en MPEG-21.  

 

MPEG-7 wordt omschreven als de ‘Multimedia Content Description Interface’ en levert 

technologieën om audio-visuele data te beschrijven in multimedia omgevingen. Audio-visuele 

data kan zo MPEG-7 beschrijvingen bevatten zoals bv. figuren, 3D modellen, geluid, 

spraak,... Een overzicht van wat MPEG-7 is kan U vinden op [2]. Hierin wordt oa. BiM 

beschreven.  

 

De vele standaarden die reeds geproduceerd zijn door MPEG evolueren parallel met elkaar. 

Hoe deze standaarden echter samenkomen is een belangrijke vraag. MPEG-21 vult de gaten 

tussen de verschillende MPEG standaarden. Meer over de functie van MPEG-21 kunt U 

vinden in [3]. Het beschrijft oa. BSDL. 

  

2.2. BSDL 

BSDL staat voor ‘Bitstream Syntax Description Language’ en is een taal die een beschrijving 

geeft van de syntax van een bepaalde bitstroom en is een standaard in MPEG-21. [4] 

 

BSDL laat toe om een bitstroom om te zetten in een nieuwe aangepaste bitstroom. Dit kan 

zeer handig zijn als men schaalbare video wenst te leveren. Men gebruikt schaalbare video als 

men verschillende versies van een video wenst te verspreiden die van verschillende kwaliteit 

zijn. Men kan bijvoorbeeld bepaalde frames weglaten. Door bepaalde frames weg te laten 

bekomt men een kleinere bitstroom. Als de klant weinig bandbreedte beschikbaar heeft kan 
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hij een kleinere bitstroom (inferieure kwaliteit) kiezen, terwijl een klant met veel beschikbare 

bandbreedte een grotere bitstroom (betere kwaliteit) kan kiezen.  

 

 
Figuur 1:Transformaties op de videostroom 

 

Een voorbeeld van zo’n verschillende versies kunt U zien in fig.1. Links ziet U de originele 

versie. Men kan verschillende transformaties toepassen zoals bv. de transformatie (a) maakt 

de frames wat kleiner. Transformatie (b) verandert niets aan de grootte maar laat frames weg.  

Transformatie (c) verlaagt de kwaliteit van de frames.  

Om dit te verwezenlijken heeft men oa. BSDL ontwikkeld. Er bestaan ook nog andere 

dergelijke talen zoals bijvoorbeeld gBSD.  Op Fig.2 kunnen we de plaats zien van BSDL. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figuur 2: De plaats van BSDL 

 

In de figuur stelt ‘bitstroom’ de aan te passen bitstroom voor. Aan de hand van de BinToBSD 

tool en het BSDL Schema krijgt men een XML-beschrijving van de bitstroom. Daarna kan 

men een transformatie toepassen op het XML bestand. Dit kan aan de hand van een XSLT 

transformatie, er bestaan echter nog heel wat andere transformatie tools zoals bijvoorbeeld 

STX, HAXML, enz...  

 

Door de transformatie toe te passen kan men bv. enkele frames weglaten. Na de transformatie 

krijgt men een aangepaste XML-beschrijving. De BSDToBin tool, het BSDL schema en de 

aangepaste XML-beschrijving maken dan de nieuwe aangepaste bitstroom.  

 

Soms wordt de XML-beschrijving, die gegenereerd is door BSDL, voorafgegaan door andere 

XML code die niet hoort bij deze XML-beschrijving. 
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2.3. BiM 

BiM staat voor Binary Format for MPEG-7 en beschrijft hoe men XML kan comprimeren. 

Elk element en attribuut in zo’n XML bestand krijgt een korte bitsequentie geassocieerd. 

Eveneens worden getallen opgeslagen in een binaire vorm en niet opgeslagen als tekst zoals 

in XML.  

 

Aan de hand van het XML Schema associeert men per element en attribuut een bitsequentie. 

BiM heeft dus altijd een XML Schema nodig om een XML bestand te coderen en te 

decoderen. BiM laat eveneens toe om een container te gebruiken om tekstuele data op te slaan 

en te comprimeren aan de hand van LZW. Numerieke data wordt uitgedrukt in bits aan de 

hand van  daarvoor ontwikkelde voorstellingen. Zoals er bv. bslbf, vluimsbf5, enz.... zijn.  

 

bslbf    staat voor bit string left bit first en stelt een sequentie van bits voor, waar het  

eerste bit de minst signifante bit is. 

vluimbsf5 Variable length code unsigned integer, most significant bit first. De eerste n 

bits die 1 zijn behalve de nde bit welke 0 is, duiden aan dat het getal gecodeerd 

is aan de hand van n keer 4 bits.  

 

BiM comprimeert getallen wel, maar houdt hierbij geen rekening met vorige waarden om 

betere compressie te verkrijgen.  

 

Bij BSDL gegenereerde XML-beschrijvingen zullen we ons vooral concentreren op 

numerieke data. Later in 3.2. zullen we hier dieper op ingaan. Men houdt duidelijk beter 

rekening met vorige waarden, en als deze dan nog eens geordend zijn in containers, is dit nog 

efficiënter. Dit zal eveneens blijken in 3.2.  

 

Men wenst BiM te gebruiken om de XML-beschrijving zoals beschreven in 2.2 wat kleiner te 

krijgen want XML-beschrijvingen kunnen gigantisch groot worden. BiM laat toe om XML 

code te comprimeren zodat het minder plaats inneemt op schijf of het minder bandbreedte 

vereist als men het wenst over een netwerkverbinding te sturen.  

 

BiM staat in detail beschreven in [5]. 
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2. DOELSTELLING 

BSDL genereert XML-beschrijvingen en een bekend kenmerk van XML data is de grootte.  

 

XML legt meer nadruk op de leesbaarheid voor de mens dan op het efficiënt opslaan. Dit 

heeft als nadeel dat het veel schijfruimte vereist en bij het doorsturen over een 

netwerkverbinding veel bandbreedte of tijd consumeert. 

 
Een oplossing werd gezocht in de binarisatie aan de hand van BiM. Er blijkt echter dat de 

BiM software BSDL beschrijvingen niet kan comprimeren. Deze thesis heeft als doelstelling 

om deze data alsnog te comprimeren aan de hand van een zelf ontworpen softwaresysteem. 

Dit systeem zal eveneens goed gebruik maken van bekende eigenschappen van BSDL om de 

compressieratio te verhogen. In deze thesis staat aldus een raamwerk beschreven die de 

besproken technologieën huist. Er is onderzocht waarvoor de technologieën kunnen 

aangewend worden en de belangrijkste technologieën zijn eveneens geïmplementeerd.
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3. COMPRESSIE 

3.1. Compressie op herhaling 

Er is reeds heel wat werk gedaan op vlak van compressie van mogelijks herhalende tekens. Zo 

werken heel wat succesvolle compressiealgoritmen op het vervangen van vaak voorkomende 

tekenreeksen door een korter symbool. In arithmetisch coderen associeert men bij een 

symbool of een sequentie van symbolen een representatie die omgekeerd evenredig is in 

lengte met de kans op voorkomen.  

 

Symbolen die een grote kans op voorkomen hebben, krijgen een eerder kleine representatie 

terwijl symbolen die bijna onmogelijk voorkomen een veel grotere representatie krijgen. Dat 

ze een grote representatie hebben is niet erg voor de uiteindelijke grootte want ze komen toch 

zelden voor. Als de schatting op voorkomen correct was, dan zullen vooral symbolen 

voorkomen met een kleine representatie, zodus zal het eindresultaat een kleine representatie 

hebben.  

 

Arithmetische coderen is een verbetering van bijna alle vroegere compressiealgoritmes. Aan 

de hand van een probabiliteitsmodel van de symbolen en sequenties van symbolen kan het 

algoritme een compressie verwezenlijken die superieur is, indien de schattingen correct 

waren.[6] 

 

Onder een symbool verstaan we een object zoals bijvoorbeeld een getal, het bestaat op zich. 

Een representatie van een dergelijk symbool is de data die nodig is om zo’n symbool op te 

slaan en opnieuw te reconstrueren.  

 

Bij compressie van tekstuele data gebruikt men bijna altijd een model dat gebaseerd is op 

symbolen die reeds zijn voorgekomen. Dit is een eigenschap die hier zeer vaak aanwezig is. 

Dit is echter geen toeval want in tekst gebruikt men een klein alfabet waardoor herhalingen 

gemakkelijk voorkomen.  
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Figuur 3: Architectuur van Arithmetisch coderen 

 

In Fig.3. wordt een arithmetische codeer engine voorgesteld. [6] Als men data wenst te 

coderen met andere probabiliteiten dan dient men enkel het probabilistisch model te 

vervangen.  

3.2. Compressie op getallen 

We kunnen arithmetische coderen en LZW zeer handig gebruiken op data die veel 

herhalingen bevat. Jammer genoeg herhalen getallen zich zelden en is compressie aan de hand 

van LZW [7] niet echt efficiënt omdat het gebaseerd is op een model van voorkomen. Denk 

maar aan het comprimeren van getallen die slecht één maal voorkomen in één run. Elk getal 

krijgt dezelfde probabiliteit. We zullen later deze situatie, later permutaties genoemd, 

bespreken en zien dat er altijd betere compressie mogelijk is door gebruik te maken van de 

kennis over permutaties. 

 

Men kan voorstellen om getallen te comprimeren aan de hand van bekende eigenschappen. 

Zo’n eigenschappen zijn bijvoorbeeld dat ze een veelvoud van een bepaald getal zijn of ze 

zich in een bepaald interval bevinden. Arithmetisch coderen zou theoretischer wijze dit ook 

kunnen comprimeren als men daarvoor een model opstelt.  

 

Stel nu echter dat we een model opstellen om uit te drukken dat de symbolen liggen in het 

interval [0,5000000] en dat het systeem zelflerend moet zijn om te leren waar in het interval 

de waarden het vaakst voorkomen. Als men voor elk symbool een probabiliteit wenst op te 

slaan dan zal bij elke codering van een symbool het volledige probabiliteitsmodel moeten 

aangepast worden. Om per symbool vijf miljoen tekens aan te passen heeft men heel wat tijd 

nodig. Als men bijvoorbeeld een waarde 5 codeert dan zal de probabiliteit van het symbool 5 

Probabilistisch model 

Arithmetische codeer engine 
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verhogen en de probabiliteit van alle andere symbolen een klein beetje dalen. Dit omdat de 

som van alle probabiliteiten uiteraard 1 behoeft te zijn. Dit past 5 miljoen probabiliteiten aan.  

Daarenboven codeert men niet één symbool maar enkele miljoenen symbolen. Stel dat men 

duizend symbolen codeert dan is 1000 x 5 x 106 veranderingen nodig. 

3.2.1. State of the art 

We bespreken hier positieve getallen, om negatieve getallen op te slaan kan men gebruik 

maken van een bias of een extra bit. Het behandelen van komma getallen valt eveneens buiten 

het kader van deze thesis.  

 

Een bias is een afgesproken getal die men optelt bij het oorspronkelijke getal om van dit getal 

een positief getal te maken. Stel bijvoorbeeld dat er negatieve getallen kunnen gebruikt 

worden tot – 8 dan kunnen we alle getallen niet negatief maken door er 8 bij op te tellen.  

We kunnen deze negatieve getallen dan opslaan als positieve getallen en om te decoderen 

trekt men van het niet negatieve getal opnieuw de bias af.  

 

Om een getal op te slaan dient men te weten hoeveel bits behoren tot het getal.  

Men kan het aantal vastleggen of men kan het op een bepaalde manier opslaan. Getallen die 

klein zijn, zullen bij een vast aantal bits evenveel bits gebruiken als bij grote getallen. Er zijn 

heel wat technieken die afhankelijk van de grootte van het getal minder bits opslaan. Hierna 

volgen enkele technieken die op dergelijke wijze hun getallen opslaan.  

 

Elias Delta 

Dit is het schoolvoorbeeld van compressie van kleine getallen. Coderen gaat als volgt: 

 

Een positief getal x slaat men op als volgt: 

 

• Stel Y het aantal bits die nodig zijn om x binair voor te stellen; 

• Voeg Y nul bits toe; 

• Sla X binair op.  

 

Een voorbeeld:  

We coderen 5.  

Y = 3.  
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Voeg drie 0 bits toe: (000)2  

Sla X binair op : (101)2 

Dit geeft als resultaat:  (000101)2 

 

We gebruiken twee keer zoveel bits als nodig.  

 

Het voordeel van deze techniek is dat men kleine getallen kan coderen aan de hand van 

weinig bits. Als men echter grote getallen wenst op te slaan gebruikt men best een andere 

techniek.  

Meer informatie vindt u op [8]. 

 

Rice codering 

Rice codering is een specifiek geval van golomb codering. [9] 

Rice codering wordt gebruikt in JPEG om getallen op te slaan.[10] 

Rice codering hangt af van een parameter k, en werkt op dezelfde manier als Golomb 

codering met parameter m = 2k.  

 

Een positief getal x slaat men op als volgt: 

• Q = x/m, schrijf Q keer de binaire één uit (rond naar beneden af); 

• Schrijf één maal een nul uit; 

• Schrijf de laatste k bits van x uit. 

 

Dit komt neer op het unair(om het getal n unair op te slaan, schrijft men n keer een binaire één 

uit) uitschrijven van de bits na de kde bit en het binair uitschrijven van de andere bits. 

 

Een voorbeeld: 

We coderen 17 en we kiezen k = 3.  

Q = 15 / 23 = 17 / 8 = 2 = (11)2  

Schrijf éénmaal (0)2 uit 

Schrijf de laatste 3 bits uit van 17: (001)2 

Het resultaat is (11 0 001)2     (spaties voor duidelijkheid) 

 



  10  

Door een goede keuze te maken van k kan men de getallen op efficiënte wijze opslaan. Men 

hoeft echter wel dat getal k correct te kiezen. Als de getallen die we wensen te coderen veel 

groter zijn dan 2k dan zullen de getallen niet goed gecomprimeerd worden.  

 

Meer informatie vindt u in [11]. 

Er zijn nog heel wat andere mogelijke coderingen zoals bv. de fibonacci codering en nog 

enkele eenvoudige coderingstechnieken gedefinieerd in [12]. 

 

3.2.2. Containers 

De beschreven technieken zijn handig bij het coderen van getallen maar maken geen gebruik 

van voorgaande waarden (de context). Soms kan men geen nut halen uit het kennen van 

voorgaande getallen, althans als ze sterk variëren. 

Maar als de getallen niet veel variëren dan kan men voor al deze getallen één keer het aantal 

bits die nodig zijn om elk getal persistent te maken, opslaan.  

 

Hoe kunnen we het variërend zijn van opeenvolgende waarden tegen gaan?  

Burrows-Wheeler illustreerde  in [13] hoe men door een eenvoudige transformatie uit te 

voeren op zeer complexe data deze data soms kan vereenvoudigen.  

 

We beschouwen een container als een geordende verzameling van getallen. 

De opeenvolgende waarden van de verschillende elementen kunnen zeer variërend lijken. Als 

men per elementnaam of attribuutnaam een container associeert dan zullen vaak gelijkaardig 

elementen samenkomen in eenzelfde container. 

 

Stel het volgende voorbeeld:  
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Figuur 4: Een XML beschrijving 

 

Zoals men kan zien in Fig.4, zal men indien men de waarden van A en B in dezelfde container 

stopt heel wat uiteenlopende data zien. 

 

Als we echter de waarden van element A telkens in een aparte container toevoegen, dan zal 

dit aan de hand van de later besproken technieken heel sterk gecomprimeerd kunnen worden. 

De data in B zal in dit voorbeeld zeer herhalend zijn. 

 

Dit principe zal een heel wat sterkere compressieratio geven en wordt gebruikt in Xmill om 

tekst beter te comprimeren. Xmill is een tool speciaal ontworpen om XML te comprimeren en 

het gebruikt deze notie van lokaliteit van de waarden bij elementen met eenzelfde naam om 

betere compressieratios te verkrijgen. Door hierna LZW toe te passen op de afzonderlijke 

containers haalde het betere compressieratios dan eender welk hedendaagse 

compressietechniek. Meer informatie daarover kunt u vinden in [14]. 

 

... 

<element> 

   <A>2000</A> 

   <B>2</B> 

</element> 

<element> 

   <A>2001</A> 

   <B>1</B> 

</element> 

<element> 

   <A>1999</A> 

   <B>2</B> 

</element> 
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4. ONTWIKKELDE TECHNOLOGIE 

4.1. Architectuur 

Een belangrijk element in de ontwikkelde software is de container-transformator architectuur. 

 

 
Figuur 5: De container-transformator architectuur 

 

De container-transformator architectuur 

 

Deze architectuur wordt gebruikt om numerieke data afkomstig uit de Bron op te slaan op een 

zo compressie-efficiënt mogelijke manier. 

 

Zoals te zien in Figuur 5: De container-transformator architectuur wordt de numerieke data 

doorgegeven aan een transformer.  

Hier beperken we ons tot het coderen van positieve gehele getallen. 

Het is echter mogelijk om dit uit te breiden tot negatieve getallen door bv. een bias te 

gebruiken en de bias op te slaan bij elk te verwerken getal. Een bias is een getal dat men 

optelt bij alle te coderen getallen om zo alle waarden niet negatief te maken.  

 

Als we bijvoorbeeld getallen in het interval -5 tot 1000 wensen op te slaan als positieve 

getallen dan kan dit door bij alle getallen 5 (de bias) toe te voegen alvorens te coderen. Bij het 

decoderen trekt men deze bias van het ingelezen getal opnieuw af. Zo slaat men -3 op als -3 + 

5 = 2.  

 

Transformer 

Container 

Datastroom 

Transformer 

...
.

Ketting 
Bron 
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Een transformer verwijdert de redundantie in de data. Zo kan het voorkomen dat de bron 

getallen produceert die een veelvoud zijn van 35. Men kan gemakkelijk een transformer 

maken die het veelvoud van 35 deelt door 35 en dit getal doorgeeft. Het spreekt voor zich dat 

dit getal kleiner zal zijn. We hebben een bepaalde eigenschap verwijderd en hierdoor zullen 

de getallen kleiner opgeslagen kunnen worden. 

 

Men hoeft echter niet alle eigenschappen te bundelen in één transformer, men kan 

gemakkelijk meerdere aparte transformers aan elkaar schakelen. Dan spreekt men over een 

ketting. Een dergelijke ketting heeft geen beperking in grootte. 

 

Uiteindelijk komen de waarden terecht in een container die de data zal opslaan in een 

datastroom. 

 

Net als de Rice codering is het mogelijk om voor sommige containers parameters te kiezen.  

Er is een scannertool ontwikkeld om de gebruiker te helpen bij het kiezen van deze 

parameters. Bij het kiezen van de parameters hebben we een schatting nodig van de grootte 

van de container bij die parameters. Een oplossing zou zijn om de data op te slaan met die 

parameters en de grootte van het resultaat bepalen. Dit is echter niet zo efficiënt. Om dit wat 

efficiënter te doen kan men scanners gebruiken. 

Ze hebben dezelfde functionaliteit als containers behalve dat ze de data niet opslaan maar 

enkel de grootte van de datastroom bijhouden.  

 

Om de optimale compressie (zo klein mogelijk) te berekenen zal men de parameters 

overlopen van de container.  

Het spreekt voor zich dat alle parameters van de containers overlopen voor grote 

hoeveelheden data niet triviaal is. Meer over hoe dit in zijn werk gaat in het hoofdstuk over de 

scannertool. 
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4.2. Technologieën 

4.2.1. Containers 

Een container is zoals reeds vermeld in 3.2.2 een geordende verzameling van data. Hier 

bespreken we de container als een stuk van de architectuur en niet puur theoretisch als in 

3.2.2. De container dient te zorgen voor de opslag van de data. Het spreekt voor zich dat er 

heel wat opslagmethodes mogelijk zijn die aan verschillende criteria voldoen.  

In het kader van deze thesis zijn er enkele voorbeeld containers besproken. 

Niet alle containers zijn geïmplementeerd omdat sommige enkel nuttig zijn op theoretisch 

vlak, zoals bv. de optimale tunneling.Wel geïmplementeerd zijn Botsingsloos tunnelen, 

ByteContainer,  IntegerContainer, TekstContainer, Elias Delta, TransformerToContainer en 

de  StructuurNummerContainer. 

 

 

 

4.2.1.1. Permutaties 

Onder permutaties verstaan we een sequentie van getallen waarvan alle getallen één maal 

voorkomen in die sequentie. Permutaties zijn getallenreeksen die door ‘compressie op 

herhalingen’ zeer slecht presteren. Dit spreekt voor zich want er is geen herhaling.  

Permutaties komen in aanmerking door hun eenvoudige mogelijkheid tot compressie.  

Zij bevatten de zekere eigenschap dat een getal in een getallenreeks slechts één maal 

voorkomt.  

 

Hier wordt een zeer eenvoudige compressiemethode voorgesteld.  

 

Elke permutatie kan aan de hand van een transformatie omgezet worden tot een permutatie 

van getallen die elkaar opvolgen in een interval [0,max-1]. Waarbij max het aantal 

permutaties voorstelt die gebruikt zullen worden. 
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Coderen 

 

[5,1,4,3,2,0] is zo’n permutatie.  

We zullen nu de getallen opslaan met zo weinig mogelijk bits.  

 

 

 
Figuur 6: Voorbeeld permutatie stap 1 

 

 

We slaan 5 op met 3 bits.   (101)2 

 

Het opslaan van 1 doen we ook aan de hand van 3 bits.  (001)2 

 

1 is nu voorgekomen en het is nutteloos om de representatiemogelijkheid te houden om 1 uit 

te drukken. We trekken van elk getal één af die groter zijn dan 1.  (dit zijn 4,3 en 2) 

Het vervolg van de permutatie ziet er dan als volgt uit 

 

 
Figuur 7: Voorbeeld permutatie stap 2 

 

We zien dat 4 als waarde 3 kan gecodeerd worden door het wegvallen van 1. 

4 kan aldus opgeslagen worden als 3    (11)2 

en heeft hier slecht 2 bits voor nodig.  

2 kan opgeslagen worden aan de hand van 2 bits.   (10)2 

Daarna zijn er slechts 2 mogelijkheden meer, nl. 1 of 0. 

Dit kan aan de hand van 1 bit opgeslagen worden.   (1)2 

De laatste waarde heeft zelfs helemaal geen waarde nodig, omdat er slechts 1 mogelijkheid is.  
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Decoderen 

Om te decoderen moeten we weten hoeveel elementen er in de permutatie zitten.  

Stel dat hier de hoogste waarde 5 is en we het vorige voorbeeld decoderen.  

[101, 001, 11, 10,1] 

In het begin weten we dat we 3 bits nodig hebben.  

Aldus herstellen we gemakkelijk uit de gecomprimeerde toestand 5. 

Idem voor (001)2 vinden we relatief eenvoudig dat we 1 zochten.  

Elke waarde die gelijk of groter is dan vorige oplossingen zal telkens één verhoogd worden. 

Dit omdat bij het coderen er telkens één afgetrokken werd. 

 

Dit wil zeggen dat alle waarden die groter zijn dan 5, 1 zullen verhoogd worden. Dit is de 

maximale waarde, dus geen verhoging. 

Daarna decoderen we 1. We onthouden dat alle waarden die gelijk of groter decoderen dan 1, 

dat daar één moet bijgeteld worden.  

 

We decoderen (11)2. We bekomen 3. We weten dat we slechts 2 bits nodig hebben, daar we 

nog slechts 4 waarden dienen te decoderen en deze kunnen uitgedrukt worden aan de hand 

van slechts 2 bits.  

 

3 is echter groter dan 1 dus de waarde die we zochten is niet 3 maar 3 + 1 = 4. 

 

We decoderen (10)2. We bekomen 2. Deze waarde is eveneens groter dan 1, we tellen één op.  

 2 + 1 = 3.  

 

We decoderen (1)2. We bekomen 1, maar 1 is kleiner of gelijk aan 1 en moet dus één groter 

worden. De waarde is 1 + 1 = 2. 

 

We decoderen de laatste waarde. Deze heeft echter geen representatie nodig.  

Deze is standaard 0. 0 is nergens gelijk of groter dan een voorgaande gedecodeerde waarde.  

Het resultaat is dus 0. 
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Representatiegrootte 

Stel een permutatie met grootte k.  

 

[a0,a1 … ak-1] 

 

Het aantal bits die nodig zullen zijn om deze permutatie op te slaan is :  

   

  k-1 

  � Ceil (log2(L + 1)) 
  L=0 

 

Terwijl log2 zoals in de bytecontainer voor één run gebruikt wordt 

k log2(k-1)  

nodig heeft. 
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Figuur 8: Permutatiegrootte 

 

Figuur 8: Permutatiegrootte toont het verschil in grootte met de log2 methode en de 

permutatie compressie.  

4.2.1.2. Basis N codering 

Deze compressie maakt gebruik van de grootte van de elementen in de sequentie die we 

wensen op te slaan. We zullen dit niet doen door de getallen op te splitsen in bits, maar door 



  18  

een uniek getal te berekenen waaruit de oorspronkelijke getallen kunnen gehaald worden en 

dit uniek getal op te slaan in bits.  

 

Een sequentie van getallen is een geordende verzameling van getallen. Een sequentie met de 

getallen a, b, c, d wordt voorgesteld als <a, b, c ,d >  

 

Het uniek getal voor een sequentie <a1 a2 a3 a4 ... an>, waarbij ai een positief getal, berekenen 

we als volgt:  

 

µ = max (<a1 a2 a3 a4 ... an>) + 1  (1) 

 

waarbij max de maximale waarde berekent van de sequentie. 

 

Q = a1µ0
 + a2µ + a3µ² + ... + anµn  (2) 

We slaan hierna dit getal Q op in een minimaal aantal bits.  

 

We zullen de basis N codering vergelijken met het Log2.  

Log2 stelt het volgende algoritme voor:  

1. bereken het minimaal aantal bits in de sequentie; 

2. sla de waarden uit die sequentie één voor één op in het minimaal aantal bits voor het 

grootste getal van de reeks. 

 

Log2 is een triviaal compressiealgoritme en dient enkel ter vergelijking bij basis N codering. 

We zullen niet ingaan op de details van dit algoritme. 

 

 

Men kan zien dat het verschil met Log2 niet zo groot is als met basis N codering.  

Meer zelfs als µ = 2k dan is deze codering zelfs identiek aan het log2 algoritme.  

De winst van basis N codering kan misschien nauwelijks nuttig lijken maar het is de basis 

voor de volgende voorbeelden. 
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Figuur 9: Basis N codering,µ=5 

 

 In Figuur 9: Basis N codering,µ=5 zien we dat basis N codering het iets beter doet dan log2.  

We zien een kleine winst voor µ = 5. Waar deze winst vandaan komt zal later duidelijk 

gemaakt worden.  
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Figuur 10: Basis N codering, µ = 16 

 

In Figuur 10: Basis N codering, µ = 16 vallen de twee reeksen perfect samen. (De paarse 

reeks is volledig overlapt door de gele reeks en daardoor niet zichtbaar op de figuur.) Dit 

komt doordat µ een macht van 2 is.  

Zoals reeds vermeld vallen de twee algoritmes samen voor µ = 2k. 

 

 

Basis N codering verhoudt zich tot Log2 als arithmetisch coderen staat tot Huffman. 
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Huffman is beperkt in de gebruikte probabiliteit terwijl arithmetisch coderen alle mogelijke 

probabiliteiten kan gebruiken. Bij codering kan Log2 enkel volledige bits gebruiken, terwijl 

basis N codering voor één symbool mogelijks geen veelvoud van een bit gebruikt. 

Dat dit winst kan brengen zal hieronder geïllustreerd worden... 

Stel dat we <5,1,2,0> wensen te coderen 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

                                        

                                        

                                        

                                        

Figuur 11: Voorstelling binaire getallen 
 

In Figuur 11 wordt het coderen van de sequentie aan de hand van log2 visueel voorgesteld.  

We coderen aan de hand van 3 bits en dus stelt men µ = 23 = 8.  

 

De X as stelt de te coderen waarde voor: als een deel gearceerd is dan moet men dit bijtellen 

bij de uiteindelijke waarde.  

 

Het geel gemarkeerde deel is het deel dat gereserveerd is voor dat getal. Doordat we telkens 

machten van 2 moeten gebruiken zien we overbodig gereserveerde delen.  

Zo zullen locatie 6-7, 14-15, 22-23 en 30-31 nooit gebruikt worden. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                              

                              

                              

                              

Figuur 12: Voorstelling basis N getallen 
 

Als µ = 6 dan zien we in Figuur 12 dat de intervallen die voorheen niet gebruikt konden 

worden nu wel bruikbaar zijn.  

 

Dit is waar de basis N codering zijn winst uithaalt.  

Het is duidelijk dat als µ = 2k er geen intervallen zijn zoals in Figuur 11. 
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De grootte van een voorstelling aan de hand van de basis N codering kunnen we als volgt 

voorstellen:  

 

Grootte = Ceil(log2(µ
n)- 1) 

Waarbij n het aantal symbolen is die geëncodeerd dienen te worden.  

4.2.1.3. Tunnelen 

Tunnelen is een techniek gebaseerd op basis N codering.  

Waar basis N codering winst haalt uit het coderen aan de hand van een maximale waarde uit 

de sequentie haalt Tunnelen ook informatie uit de minimale waarde die gebruikt word. 

 

 

Figuur 13: Abstract voorbeeld Tunnelen 
 

Figuur 13 is een abstract voorbeeld, in realiteit zal er een waarde samenvallen met de 

ondergrens van de tunnel en een andere met de bovengrens.  

Stel dat zoals in Figuur 13 we te maken hebben met een sequentie met waarden die in het 

interval [40,60] ligt, dan zal basis N codering ook mogelijke waarden in het interval 0 tot 40 

in rekening moeten brengen. Log2 zal waarden in rekening brengen van [0, 63]. 

 

Tunnelen werkt dit minimum weg en trekt van de volledige sequentie het minimum af.  

Tunnelen is dus een basis N codering toepassen op een sequentie van getallen waarvan men 

het minimum afgetrokken heeft en zal aldus een nieuw maximum bekomen namelijk 

maximum - minimum. 

 

Het spreekt voor zich dat de codering van een waarde zoals in de figuur met µ = 20 een hele 

verbetering is dan te coderen met µ = 60. 
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Stel dat we een sequentie <49, 51, 50> coderen met tunnelen dan coderen we <0,2,1> met 

basis N codering. 

 

De winst die men hieruit haalt hangt af van het minimum en het maximum.  

 

Grootte = Ceil(log2(µ - Minimum)
n - 1) 

 

In deze vergelijking kan men zien dat voor grote minima het resultaat van de formule snel 

daalt. 

 

4.2.1.4. Optimaal tunnelen 

Het Tunnelen gebruikt parameters. Men dient op te slaan in welke intervallen de 

geëncodeerde waarden opgeslagen zijn. Zoniet kan men deze niet meer decoderen.  

 

Dit interval is uiteraard afhankelijk van de data. Het spreekt voor zich dat men een zo klein 

mogelijk interval wenst te gebruiken. Om niet één interval te moeten gebruiken voor alle 

waarden in de container, kan men de sequentie van waarden onderverdelen in k stukken.  

 

Mocht het coderen van een tunnel geen extra opslag van gegevens vereisen dan zou het 

optimaal zijn om voor elke waarde een tunnel te gebruiken. Jammer genoeg moeten de 

parameters per tunnel opgeslagen worden.  
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Figuur 14: Abstract voorbeeld: optimaal tunnelen 

 

Deze k stukken hoeven echter ook niet even groot te zijn. Men kan ook de configuratie op 

verschillende wijzen opslaan. Zo kan men een verschillende representatie gebruiken voor 

kleine en grote getallen. De grootte van de opslag van de configuratie kan dus ook wijzigen 

als de k verandert, maw. de configuratiewaarden zijn afhankelijk van k.  

 

Figuur 14: Abstract voorbeeld: optimaal tunnelen stelt een sequentie getallen voor aan de 

hand van van staven. De staven stellen de grootte van de getallen voor. Hier stelt de stippellijn 

het coderingsgebied van vier tunnels voor. De tunnel codeert enkel het gebied in de stippellijn 

rechthoeken. De tunnel sluit mooi aan bij het maximum en minimum van de waarden in de 

tunnels. Dit is echter niet de optimale configuratie voor het opslaan van deze waarden. Men 

dient eveneens rekening te houden met de configuratie van deze tunnels aangezien dat deze 

ook een impact zullen hebben op de grootte van het eindresultaat. 
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Het algoritme dient aldus de volgende zaken te doen: 

1. Zoeken van k optimale opsplitsingen (grootte) van de container; 

2. Zoeken van de optimale k (aantal containers); 

3. Zoeken van de optimale opslag van gegevens. 

 

Op grote hoeveelheden data is de optimalisatie van deze parameters zeker niet triviaal. 

Als we alle parameters optimaal kiezen, is het echter niet zeker dat de efficiëntste codering 

gebeurt aangezien alle parameters afhankelijk zijn van elkaar. 

 

Het kiezen van k optimale opsplitsingen van de container correspondeert met het aflopen van 

alle correcte mogelijkheden van de volgende vergelijking: 

 

L1 + L2  + ... + Lk = W 

 

Hierbij stelt Li de ide container voor en W het aantal te coderen symbolen voor.  

De Li vullen we in met waarden in het interval [1, W – n – 1]. 

Daarenboven is de volgorde van de getallen ook belangrijk. 

  

 

Men moet ook k kiezen in het interval [1, W]. 

 

Dit probleem is equivalent met het aantal mogelijke oplossingen voor het duiventil probleem. 

Hierbij  steken we in elke til reeds één duif. (De container mag zeker niet leeg zijn). 

Daarna moeten we echter nog W – k duiven plaatsen in tillen.  

 

Het kan voorkomen dat alle data ofwel in één container opgeslagen wordt of elk getal wordt 

opgeslagen in een aparte container, dit zal uiteraard zelden goede prestaties leveren  

 

Een optimale tunneling maken is geen triviaal probleem en kan zeker in beschouwing 

genomen worden voor verder onderzoek. In wat volgt zullen we nog enkele varianten op dit 

algoritme zien. Ze zijn heel wat zwakker dan een algoritme dat de optimale parameters kiest  

maar tonen toch de toekomstige mogelijkheden van een dergelijk tunneling algoritme.  
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4.2.1.5. Online tunnelen 

Er zijn veel vrijheidsgraden verbonden met het optimaal tunnelen. Eerst moet het aantal 

verschillende tunnels bepaald worden en eveneens waar ze beginnen en eindigen. Als men 

kiest om n tunnels te coderen dan moet men n - 1 begin- en eindpunten bepalen. Er zijn n 

punten te bepalen waarvan het eerste begin- en laatste eindpunt al zeker vastliggen. Ook zal 

telkens de optimale waarde moeten bepaald worden voor de tunnel. De optimale compressie 

kan dan bekomen worden door een optimaal aantal tunnels te kiezen, correcte begin- en 

eindpunten, en dit zodanig dat de overhead om de configuraties van de tunnels te kiezen 

minimaal is. Dit is zeer complex. (zie optimaal tunnelen) 

 

Het kan gemakkelijker door een initiële tunnel te gebruiken die eerst het volledige interval 

van de waarden bevat en later, na een vaste lengte of een escape signaal, de waarde van de 

tunnel aanpast naar een grotere of kleinere tunnel. 

 

Men begint met een initiële tunnel, een vrij gekozen lengte en een historieksterkte.  

De lengte bepaalt hoe lang het duurt alvorens men een nieuwe tunnel invoegt als er geen 

waarden gecodeerd worden die niet in de tunnel passen.  

De historieksterkte bepaalt de waarde van de bovengrens en ondergrens. 

  

Als een waarde gevonden wordt die niet binnen de tunnel valt doordat de tunnel verkleind is  

zal men een escape signaal gebruiken om een nieuwe tunnel te starten. Dit is een botsing. 

Men kan bij een fout ook de laagste en hoogste grens van het tunnelinterval snel verhogen of 

verlagen.  

 

Minimale waarde bepalen 

Als er geen botsingen voorkomen dan bepaalt men de minimale waarde als volgt :  

 

 µi+1 = αmi + (1 - α)µi 

 

Waarbij µ i+1  het volgende berekende minimum is, µ i het vorig berekende minimum, mi het 

minimum van de vorige tunnel. µ0 is een waarde die men zelf kan configureren. α is de factor 

die bepaalt hoe sterk de invloed is van de geschiedenis van de tunnels(historieksterkte) en de 
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laatst berekende waarde van het minimum van de tunnel. α wordt gekozen in het interval 

[0,1]. 

 

Dit is het exponentieel gemiddelde zoals besproken in [15]. 

 µi+1 = αmi + (1 - α)µi + ... 

               +(1 - α)j α µi + ...  

           +(1 - α)n+1  µ0 

 

Kiest men alpha laag dan zal het resultaat sterk afhankelijk zijn van de vorige schattingen. 

Kiest men alpha hoog dan negeren we de vorige schattingen.  Door deze techniek te 

gebruiken zal het systeem zelf (als de waarden daartoe geschikt zijn) de tunnelgrootte 

aanpassen.  

 

Maximale waarde bepalen 

Dit gaat op dezelfde manier als het berekenen van het minimum. 

 

Escape symbool coderen 

Een escape symbool wordt toegevoegd door in de tunnel plaats te maken voor één extra getal, 

nl. het escape symbool. De impact van het escape symbool qua grootte in tunnelcodering is 

veel kleiner dan deze aan de hand van bits op te slaan. Maw. µ zoals gebruikt in basis N 

codering wordt verhoogd met 1.  

 

Botsingen afhandelen 

Als een botsing optreedt dan wordt de tunnel opgeslagen en daarna gevolgd door een 

escapesymbool. Daarna kan men vele oplossingen bedenken om het volgende minimum of 

maximum te bepalen.  

Als het minimum de botsing veroorzaakt dan kan men nog kiezen om het minimum aan te 

passen aan de hand van de hierboven verklaarde techniek. 

 

4.2.1.5.1. VoldoendeCodering 

Het minimum of maximum dat een botsing veroorzaakte wordt in de volgende tunnel er 

bijgenomen maar er wordt geen rekening gehouden met continue verhoging of verlaging… Er 

is dus mogelijks continu botsing. 
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4.2.1.5.2. VerdubbelCodering 

Bij een botsing wordt de ruimte tussen het verwachte min/max en het bekomen min/max 

verdubbeld. 

Dus de waarde is dan µi+1 = µi + 2(mi - µi) voor het maximum. 

En µi+1 = µi - 2 (mi - µi) voor het minimum. 

(µi+1 = 0 als µi - 2 (mi - µi) < 0) 

 

 

Voordeel 

Deze methode heeft weinig rekenkracht nodig en kan voorspelbare nummers gemakkelijk 

comprimeren. Deze techniek is snel omdat er slechts één pass nodig is. Men kan al beginnen 

coderen alvorens alle waarden beschikbaar zijn. 

Men dient enkel de initiële configuratie op te slaan. Daarna wordt bij het decoderen de 

configuratie dynamisch door reconstructie van de omstandigheden en escape symbolen 

berekend (het maximum en minimum worden dynamisch bepaald) .  

 

Nadeel  

Fluctuaties in de getallenreeks zoals permanente stijging kan slechte gevolgen hebben.   

 

4.2.1.6. Botsingsloze tunneling 

Deze technologie is een afleiding van het online tunnelen.  

Hierin combineren we de schatting van het online tunnelen maar gebruiken het escape 

symbool uit de online container niet.  

 

We werken met twee passes: 

• Voer de schatting van de online container uit en hou de marge van de fout bij waar de 

tunnel te klein is 

• Voer de online container compressie toe en voeg bij de schatting van de tunnel overal 

de foutmarge bij 

 

Doordat we een schatting hebben die staat voor een tunnel die zeker al de waarden kan 

toevoegen moeten we geen rekening houden met waarden die niet in de tunnel passen.  
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Daarom zijn er geen escape symbolen nodig.  

 

Er bestaan twee mogelijke fouten: 

• een verkeerde schatting naar beneden toe 

• een verkeerde schatting naar boven toe 

 

We zullen een foutinschatting naar beneden toe opslaan in errorMin, een foutinschatting naar 

boven toe in errorMax.  

 

De resulterende tunnel bekomt men dan door:  

[x - errorMin, y + errorMax] 

 

Met x en y respectievelijk de berekende ondergrens en bovengrens van de tunnel. 

Als x – errorMin < 0 dan wordt deze waarde uiteraard 0 gekozen. 

 

Als we echter een ernstige fout maken in de schatting dan zal de tunnel niet optimaal gekozen 

worden.  
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Figuur 15: Botsingsloos tunnelen voorbeeld 

 

Stel bv. dat we een tunnel hebben die [0, 3] groot is maar door een fout in de laatste schatting 

is de errorMax 15. Dit is zo in Figuur 15. Stel dat de geschatte tunnel na de 5e waarde [0,3] is.  

Maar de tunnel probeert 18 toe te voegen. Om in de tunnel te passen is errorMax = 15.  

Deze 15 zal bij alle tunnels toegevoegd worden ook al is het niet altijd nodig.  

 

Men kan argumenteren dat een slechte schatting vaak gepaard gaat met een slechte waarde 

voor alfa. Maar niet alle oplossingen kunnen goed opgelost worden door een correcte alfa 

waarde. 

 

Formaat 

C T symbolen    size    min    max   errorMin    errorMax   tunnel1    tunnel2   … 

  

 

‘CT’     stub die staat voor Collisionless Tunnel. 

<symbolen>   het aantal symbolen die geëncodeerd zitten in de tunnel 
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<tunnel1>   de eerste tunnel... 

<size>    Het aantal symbolen in een tunnel 

<min>    De initiële mininale waarde 

<max>    De initiële maximale waarde 

<errorMin>   De globale fout in de ondergrens 

<errorMax>   De globale fout in de bovengrens 

 

 

Formaat van een tunnel: 

 

<grootte> <BIGINTEGER>  

 

<grootte>   De grootte in bytes van de BigInteger 

<BIGINTEGER> De getallen opgeslagen in de tunnel voorgesteld als een  

BigInteger 

 

 

Om Q te berekenen zoals besproken in de basis N codering (Q = a1µ0
 + a2µ + a3µ² + ... + anµn

  (2)) is het nodig om met grote getallen te kunnen werken. Java voorziet een 

klasse BigInteger voor dergelijke problemen. Als optimalisatie zou men kunnen werken met 

een eigen klasse die zich volledig leent tot de weinige operaties die nodig zijn en zo sneller en 

geheugenefficiënter kan rekenen. 

 

4.2.1.7. ByteContainer 

De ByteContainer werkt met één parameter, de runlengte. Men codeert de data in groepjes 

van runlengte groot. Per groepje bepaalt men het minimale aantal bits die nodig zijn om de 

getallen op te slaan. Men slaat dit aantal op vóór het coderen van de waarden.  
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Figuur 16: Opsplitsing in runs 

 

Stel dat we de getallen uit Figuur 16 samennemen in runs van 2 waarden per keer.  

Dan slaan we de waarden op in 2 x 2 + 3 x 2 + 2 x 2 = 10 bits.  

Nemen we echter runs van 3 dan hebben 3 x 3 + 3 x 3  = 18 bits nodig. 

We kunnen echter ook runs nemen van 6 groot. Dan hebben we eveneens 3 x 6 = 18 bits 

nodig. Als we daar echter de invloed van de configuratie dienen bij te rekenen kan dit 

complex worden.  

Formaat 

B C  grootte  max  n1 n2 ... nK max n1 n2 ... nK ... 

  

‘B C ‘    de stub, het staat voor ByteContainer 

<grootte>   het aantal symbolen 

<max>   De aantal bits gebruikt om <n1, n2... nK> te coderen.  K is runlengte 

ni   De ide waarde van de runlengte die men opslaat 
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4.2.1.8. IntegerContainer 

De IntegerContainer heeft slechts een testfunctie. Het heeft onder andere gediend om op 

‘eerlijke’ wijze getallen door te geven aan andere testprogramma’s en hun compressieratio te 

bekijken. 

 

Formaat  

I C aantal n1  n2   n3   ... 

 

‘I C ‘   stelt de stub voor en staat voor Integer Container 

<aantal>   het aantal getallen die opgeslagen is. 

 

<n1>   Stelt het eerste getal voor. Het getal wordt eenvoudigweg opgeslagen in zijn 

binaire vorm.  

<n2>  Tweede getal... 

 

 

 

4.2.1.9. TekstContainer 

De TekstContainer heeft slechts een testfunctie. Het slaat men de getallen op als tekst, zo kan 

men de getallen bekijken zonder bijhorende viewer. 

 

Formaat  

T C aantal n1  n2   n3   ... 

 

‘T C ‘   stelt de stub voor en staat voor Tekst Container 

<aantal>   het aantal getallen die opgeslagen is. 

 

<n1>   Stelt het eerste getal voor. Het wordt getal wordt opgeslagen in zijn tekstuele 

vorm.  

<n2>  Tweede getal... 
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4.2.1.10. Elias Delta 

Deze compressietechniek is al eerder besproken in 3.2.1.  

Elias Delta is het schoolvoorbeeld van getallencompressie. 

 

Formaat  

E D aantal n1  n2   n3   ... 

 

‘E D ‘   stelt de stub voor en staat voor Elias Delta 

<aantal>   het aantal getallen die opgeslagen is. 

 

<n1>   Het eerste getal. Voor het formaat van deze getallen zie 2.2.1. 

<n2>  Tweede getal... 

 
 

4.2.1.11. TransformerToContainer 

Deze container is de enige container die zelf geen waarden persistent maakt. Het dient als 

middelstuk in een ketting van transformers. Een transformer is zoals te zien in Figuur 5: De 

container-transformator architectuur een object dat de data aanpast alvorens deze aan de 

container te geven.  

 

Een transformer neemt telkens een container als parameter en kan dus geen transformer 

gebruiken als parameter. Om dit probleem op te lossen zetten we een transformer om tot een 

container.  

 

In het volgende voorbeeld is het voldoende te weten dat de IncreaseTransformer en de 

NeutralTransformer normale transformers zijn, de details van de werking van deze 

transformers is in dit voorbeeld niet relevant.  
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Stel dat we een IncreaseTransformer willen voorafgaan door een NeutralTransformer dan 

gebruiken we de volgende constructie: 

 

Transformer former = new NeutralTransformer(new TransformerToContainer(new 

IncreaseTransformer(basisContainer))); 

 

Zo kan men kettingen opbouwen van transformer-transformer interacties.  

De TransformerToContainer zet oproepen naar add om in een oproep naar de transform 

functie van de onderliggende transformer. Men kan de transformer dus oproepen alsof het een 

container is.  

 

Het zet eveneens get oproepen om in reform oproepen aan de transformer. 

 

 
 

4.2.1.12. StructuurNummerContainer 

Deze container verschilt sterk van de andere containers. Het is de enige container die gebruikt 

wordt om tekst op te slaan. Deze container wordt gebruikt om voor de controller de structuur 

van het XML bestand op te slaan.  

 

Aan de container kan men element- en attributennamen toevoegen en het sluiten ervan 

melden. Deze container voldoet niet aan de container interface omdat deze geen getallen moet 

opslaan.  

 

Het algoritme:  

Dit algoritme is een variant op het Move To Front algoritme. Bij nieuwe elementen worden 

deze vanboven in een stapel geplaatst. Als men een element codeert die reeds in de stapel 

staat voert men de locatie uit van dit element en plaatst het opnieuw vanboven op de stapel.  

Nieuwe elementen worden gewoon uitgevoerd als tekst. Zo kan men zonder veel moeite aan 

de hand van de initiële elementen en de locaties de oorspronkelijke toestand reconstrueren.  

Vaak herhaalde elementen staan vanboven op de stapel en hebben daardoor kleine indexen 

wat de compressie ten goede komt. 
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Codering:  

Als een element toegevoegd moet worden dan doet men dit met addElement(String 

naam).  

Voor attributen gebruikt men addAttribute(String attrib) en om een element te 

sluiten, gebruikt men closeElement(). 

 

Om tekst op te slaan gebruiken we volgend algoritme:  

AddElement:  

Als de tekst nog niet in de lijst voorkomt, voeg het dan toe als eerste element.  

Als de tekst wel al in de lijst voorkomt, schrijf dan het locatienummer uit, voorafgegaan door 

een ! en verplaats het element naar vanboven.  

Een nieuw element start met een spatie gevolgd door de elementnaam. 

  

AddAttribute: 

Identiek als addelement, voeg voor de naam # toe. 

Zo kan men attributen onderscheiden van elementen. 

 

closeElement. Voeg “>” toe.  

 

Decodering: 

Aan de hand van get() kan men het volgende element afhalen.  

Men dient er echter rekening mee te houden dat de waarden die men terugkrijgt geen XML 

code vormen. Men krijgt de namen van de elementen, attributen of ‘>’.  

Men kan attributen onderscheiden van elementen omdat deze beginnen met ‘#’.  

Het is zinloos om nu al XML code uit te schrijven, want men moet er nog de inhoud tussen 

voegen.  

4.2.2. Transformers 

Transformers zoals te zien op Figuur 5: De container-transformator architectuur vervormen de 

data en stuurt de vervormde data door naar een volgende transformer of een container. Bij het 

vervormen van de data wil men de waarde normaalgesproken zo klein mogelijk krijgen. Het 

doel van een transformer is de data om te zetten in data die gemakkelijk gecomprimeerd kan 

worden door de onderliggende container.  
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Transformers kunnen als ketting gebruikt worden waardoor een transformer de data aanpast 

en daarna doorgeeft aan de volgende transformer, die daarna opnieuw een transformatie 

toepast op de data en doorgeeft aan een volgende transformer of container.  

4.2.2.1. NeutralTransformer 

Dit is veruit de eenvoudigste transformer van allen. 

Deze geeft simpelweg de waarde ongewijzigd door aan de onderliggende container of 

transformer. Decodering geeft de waarden terug zoals deze verkregen worden van de 

container of vorige transformer. 

 

Deze transformer laat toe om een lijst van transformers te gebruiken ook al hebben we niet 

echt een transformer nodig. Zoniet zou er een lijst van transformers en containers nodig zijn.  

 

4.2.2.2. IncreaseTransformer 

Deze transformer dient om een stijgende reeks getallen op te slaan en meer bepaald een reeks 

die telkens met één verhoogt. In een BSDL beschrijving komt dit vaak voor.  

 

Formaat 

<init> <aantal>  <init> <aantal> ...  

 

<init>  De waarde waarmee de reeks start  

<aantal> Het aantal waarden in die reeks 

 

Voorbeeld:  

 

<13 4 12 2> 

na transformatie: 

<13 14 15 16 12 13> 

4.2.2.3. DecreaseTransformer 

Deze transformer dient om een dalende reeks getallen op te slaan en meer bepaald een reeks 

die telkens met één verlaagt. In een BSDL beschrijving komt dit vaak voor.  
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Formaat 

<init> <aantal>  <init> <aantal> ...  

 

<init>  De waarde waarmee de reeks start  

<aantal> Het aantal waarden in die reeks 

 

Voorbeeld:  

 

<13 4 12 2> 

na transformatie: 

<13 12 11 10 12 11> 

 

 

4.2.2.4. GolfTransformer 

Het komt soms voor dat de data bestaat uit kleine golven. Vaak hebben alle golven dezelfde 

periode.  

 

In Figuur 18: Golf na transformatie zijn de waarden uit Figuur 17: Een voorbeeld van golven 

in data omgezet tot één golf. We dienen enkel de golflengte te kennen.  Het Botsingloos 

tunnelen kan deze data heel wat beter comprimeren door als runlengte 3 te kiezen.  

Voorwaarde is echter wel dat de periode van de golven gekend is en constant over het gehele 

verloop.  
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Figuur 17: Een voorbeeld van golven in data 

 

De waarden in Figuur 17: Een voorbeeld van golven in data zijn stijgende golven.   

Aan de hand van de periode van de golven kunnen we de waarden hervormen tot één grote 

golf. De periode is hier 7. Coderen van deze waarden aan de hand van botsingsloos tunnelen 

zal niet efficiënt gebeuren. De waarden zijn te variërend om in een kleine tunnel op te slaan.  
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Figuur 18: Golf na transformatie 

 

 

We illustreren deze transformatie aan de hand van een voorbeeldmatrix.  

Tabel 1: Voorbeeld golfwaarden 
0 1 2 3 5 6 7 

0 1 2 4 5 6 6 

0 1 2 4 5 6 7 

 

De waarden worden van links naar rechts in de matrix gestoken. Als men op het einde van de 

periode van de golf komt, dan beginnen we opnieuw links op de volgende rij. Het opslaan van 

de waarden gebeurt echter verticaal ipv. horizontaal. Dit wil zeggen dat we eerst de eerste 

kolom aflopen, daarna pas de tweede kolom en zo verder. Men kan ook gemakkelijk zien dat 

de waarden verticaal veel ‘lokaler’ zijn dan horizontaal. Door een goed tunneling algoritme 

toe te passen kan nuttig gebruik gemaakt worden van deze lokaliteit om compressie te 

verwezenlijken. 
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4.2.2.5. ValuePredictionTransformer 

Deze transformer maakt gebruik van voorafgaande waarden om een schatting te doen van de 

volgende waarde. Hiertoe gebruiken we een tabel die geïndexeerd is aan de hand van een 

bepaalde functie die toegepast wordt op de voorgaande waarden.  

 

De transformer neemt drie parameters nl. de grootte van de tabel, een AddressFactory en 

uiteraard een container. Een AddressFactory zal aan de hand van de voorgaande waarden een 

index berekenen die naar een locatie wijst in de tabel. 

 

Een voorbeeld: 

 

We gebruiken de DriebitsdriewaardenAddressFactory klasse om uit de voorgaande waarden 

een index te bepalen.  

 

Zoals de naam het zegt haalt deze factory uit de laatste drie waarden drie bits om te bepalen 

op welke locatie we moeten zoeken voor een voorbeeldwaarde.  

 

Deze voorbeeldwaarde wordt in de transformer gebruikt om van de huidige waarde de 

voorbeeldwaarde af te trekken. Zo krijgen we vaak een kleine waarde als de voorspelling 

kleiner was dan de uiteindelijke waarde. Men gaat ervan uit dat de schatting zelden grotere 

waarden zal leveren dan de echte waarde.  

Voorspelde waarden die te hoog zijn of gewoonweg een slechte schatting zijn, worden bij het 

coderen voorafgegaan door een escape symbool.  
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...    96  97  98  99  100 101 102 103 104 ... 

...     7    5 3 1   0          2   4   6    8  ... 

Figuur 19: Negatieve waarden bij ValuePredictionTransformer 
 
Er zijn nog heel wat mogelijkheden met deze ValuePredictionTransformer.  

Zo kan men er voor kiezen om bij een schatting toch te grote waarden toe te laten door 

negatieve waarden als oneven getallen voor te stellen, terwijl waarden die groter zijn 

voorgesteld worden als even getallen. Zie Figuur 19. 

 

 

 
Figuur 20: Tabel bij coderen ValuePredictionTransformer 

      

 

In Figuur 20 wordt de werking duidelijk gemaakt. Aan de hand van vorige waarden, hier 1, 2 

en 3 wordt een index gemaakt. Deze index wordt gebruikt om een element uit de tabel te 

halen.  

Hier is 95 door een eerdere voorspelling ingevuld. De resulterende waarde is het verschil van 

de voorspelde waarde (95) en de inkomende waarde (100).  

 

Na het uitrekenen wordt de waarde in de tabel aangepast. 95 wordt vervangen door 100.  

 

... 

95 

1 2 3 
 

100 95 - 5 
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Hier is echter ook een vrijheidgraad in, men kan kiezen om de tabelwaarde niet eenvoudigweg 

te vervangen maar bv. een gemiddelde waarde invullen. Deze techniek is niet aan te raden 

omdat om de gemiddelde waarde te berekenen alle waarden die reeds toegevoegd zijn aan een 

bepaalde entry eveneens moet opgeslagen worden . 

 

Een andere techniek is om aan elke toevoeging een bepaald gewicht toe te kennen.  

Nieuwe waarde = nieuwe waarde + (huidigeWaarde - oude waarde) ÷ gewicht 

 

Er zijn nog heel wat mogelijkheden.  

 

Nog zo’n vrijheidsgraad is de beginconfiguratie. Hoe bepaalt men de index aan de hand van n 

waarden als er nog geen n waarden ingegeven zijn?  

Men kan er voor kiezen om deze waarden als 0 in te stellen.  

 

De grootte van de tabel dient wel groot genoeg gekozen te worden. Men dient er wel rekening 

mee te houden dat men gelimiteerd is op het kiezen van de index doordat deze een integer is. 

De tabel aanvaardt geen negatieve waarden als index. Dit wil zeggen dat men een index moet 

bepalen binnen de grens van de mogelijk positieve getallen van integers, in Java is dit 0 tot 

2147483647. 

 

Als de tabel te klein is om de n vorige waarden uniek te indexeren dan krijgt men te maken 

met interferentie. Men kiest best een techniek die de interferentie zo klein mogelijk houdt of 

enkel positieve of neutrale interferentie veroorzaakt. Positieve interferentie neemt plaats als 

een storing, in dit geval het overschrijven van een waarde, positieve gevolgen heeft. Zo kan 

het bijvoorbeeld voorkomen dat de index wordt berekend aan de hand van de twee meest 

recente waarden. Als twee verschillende waarden dezelfde index bepalen en de tabel om beurt 

aanpassen en een betere schatting geven voor de volgende waarde, dan is de interferentie 

positief. Neutrale interferentie is eveneens storing die geen of nauwelijks gevolgen heeft.  

 

Het decoderen gebeurt bijna identiek. Alleen wordt de waarde uit de tabel (de welke in het 

begin op 0 staat) opgeteld om de uiteindelijke waarde te bekomen en wordt de resulterende 

waarde in de tabel gestopt.  
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Figuur 21: Tabel bij decoderen in ValuePredictionTransformer 

 

In Figuur 21 ziet men hoe men de geëncodeerde waarde decodeert. Men gebruikt 1, 2, 3 om 

een index te bepalen. Waar men reeds 95 vindt, telt men daarbij de geëncodeerde waarde. Dit 

levert 100, wat de oorspronkelijk waarde was. 

 

4.2.2.6. Byterange Transformer 

Een byterange is een speciale structuur die voorkomt in BSDL beschrijvingen. Een byterange 

is een payload die bestaat uit 2 getallen gescheiden door een spatie.  

 

Het eerste getal is de offset waar een bepaalde structuur start.  

Het tweede getal is de lengte van die structuur.  

 

Vaak komt het in BSDL beschrijvingen voor dat een byterange gevolgd wordt door een 

nieuwe byterange waarvan de offset groter is dan de ‘vorige offset + vorige lengte’.  

Deze kennis kan gebruikt worden om te comprimeren. 

 

Coderen 

Om de offset kleiner te maken gebruiken we de vorige offset + vorige lengte. 

 

... 

95 

1 2 3 
 

5 
 

95 + 100 
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Geëncodeerde waarde = originele offset – (vorige offset + vorige lengte) 

 

Jammer genoeg is het niet zeker dat een volgende offset ook kleiner is dan de vorige. We 

kunnen echter geen negatieve waarden coderen. We gebruiken een escape symbool om de 

vorige offset en lengte te negeren.  

We gebruiken 0 als escape symbool. Dit wil zeggen dat  

 

Geëncodeerde waarde = originele offset – (vorige offset + vorige lengte)+1 

 

We dienen ook de lengtes op te slaan. Hiervoor gebruiken we een aparte container. 

 

De Byterange Transformer neemt 2 parameters, nl. twee containers waarin de waarden 

opgeslagen zullen worden. Men kan dus kiezen om twee verschillende containers te 

gebruiken om die waarden optimaal op te slaan.  

 

Decoderen 

Om de originele waarde op te slaan halen we een waarde uit de offset container en de lengte 

container. Het resultaat is  

 

Origineel = vorige offset + vorige lengte + berekende offset – 1 

 

Als echter huidig offset = 0 dan hebben we te maken met een escape.  Dan stellen we vorige 
offset = 0 en vorige lengte = 0.  
 
Men ziet gemakkelijk dat de originele waarde na coderen en decoderen bekomen wordt.  
 
Codeer (xn) = xn – (xn-1 + ln-1) + 1 
 
Waarbij xn de nde offset is en ln-1 de n-1ste lengte is.  
 
Decodeer(Codeer (xn)) = xn-1 + ln-1 + berekende offset – 1 
 
Met ‘berekende offset’ = xn – (xn-1 + ln-1) + 1 
 
Bekomen we  
Decodeer(Codeer (xn)) = xn-1 + ln-1 + xn – (xn-1 + ln-1) + 1 – 1 = 
xn  
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4.2.2.7. DeltaRLE Transformer 

Deze transformer maakt net als de Byterange Transformer gebruik van de vorige waarde.  

We berekenen de ‘delta’ waarde. Dit wil zeggen encodeer(xn)  = xn – xn-1 

en decodeer(xn) = encodeer(xn) + xn-1 

Hier moeten we net als in de byterangetransformer rekening houden met de mogelijkheid dat 

xn < xn-1. Dan gebruiken we een escape symbool zoals in de byterangetransformer.  

We gebruiken daarenboven een RLE variant aangezien in BSDL beschrijvingen het vaak 

voorkomt dat xn = xn-1. We gebruiken een run beschrijving als de output meer dan 3 keer 0 is. 

Een dergelijke geëncodeerde run ziet er dan als volgt uit:  

 

Escape     lengte  ...  

 

 

Escape  Escape symbool die speciale toestand meldt 

Lengte  Hoe vaak volgt 0 (xn = xn-1), indien dit nul => xn < xn-1 

 

Opmerking: De output waarde bij twee identieke offsets is 1 en niet 0, dit door het bijtellen 

van het escape symbool. 

 

4.2.3. Controller 

Al de geprogrammeerde functionaliteit kan ingewikkeld zijn als men ze manueel wenst te 

gebruiken. Daarvoor is een ‘controller’ ontwikkeld om alles te bundelen die op complete 

wijze een BSDL XML beschrijving opslaat en deze op semantisch dezelfde wijze kan 

reconstrueren. De controller is een abstracte klasse die alle functionaliteit voorlegt behalve de 

transformers, de structuur en de TextCollector op te slaan.  

 

Codering: 

 

De controller krijgt een optimale configuratie in de vorm van een XML bestand. Dit bestand 

dient van hetzelfde formaat te zijn als dat dat gegenereerd wordt door de scanner tool. Meer 

over de scanner tool in hoofdstuk 5.  
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Men initieert de controller met init(File optimaleFile). 

Deze zorgt ervoor dat de transformers opgebouwd worden.  
 

Hierna kan men de InputHandler gebruiken om de beschrijving te doorlopen.  

 

Men kan de handler van de controller opvragen door de getHandler() op te roepen. 

De controller zal de structuur van het XML bestand opslaan in een 

StructuurNummerContainer.  

 

Na het parsen aan de hand van de inputhandler zit al de data in de transformers, in de 

StructuurNummerContainer en in de TextCollector.  

 

Hierna kan men coderen aan de hand van encode(). Deze functie is een abstracte functie en 

dient ingevuld te worden door de gebruiker. De gebruiker kan er bv. voor kiezen om al de 

data op te slaan in een ZipOutputStream. De StructuurNummerContainer bevat zeer veel 

repetitieve waarden. Door een ZipOutputStream te gebruiken zal de structuur in sommige 

gevallen efficiënter opgeslagen worden dan met BiM.  Dit doordat BiM een systeem gebruikt 

die niet nuttig gebruik maakt van de probabiliteit op voorkomen. Men kan heel wat meer 

redundantie verwijderen hierdoor. Dit gaat echter alleen op als de structuur van het XML 

bestand goed gecomprimeerd kan worden met LZW. Als er weinig herhaling is van de 

symbolen dan kan dit soms nauwelijks opgeslagen worden.  

 

Waar geen containertype opgeslagen is in de optimale configuratie, wordt de data opgeslagen 

in de gemeenschappelijke TextCollector.  

Gedurende het scannen wordt per naam een transformer gekozen aan de hand van het 

optimale config bestand.  
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Figuur 22: Structuur transformers in controller 

 

Na het coderen kan men per naam de transformer opzoeken. In de List koppels staat namelijk 

een naam (String) of een naam transformer koppel. (NaamTransformerKoppel) 

Elementen die enkel als naam opgeslagen zijn, slaan hun waarden op in de TextCollector.  

NaamTransformerKoppels bevatten een referentie naar de onderliggende transformer. 

 

 

4.2.4. TextCollector 

Deze structuur wordt gebruikt door de controller. Dit is een zeer eenvoudige structuur waarin 

verschillende stukjes tekst gescheiden worden door een ‘newline’ teken.  

Elke lijn in de structuur is data uit een element of attribuut. Het kan geen data opslaan dat een 

‘newline’ teken bevat.  

 

Deze structuur zal normaal gesproken nauwelijks gebruikt worden als de configuratie volledig 

ingevuld is.  

 

StructuurNummerContainer 

Transformer1 

Transformer2 

Transformer3 

... 

TransformerN 

TextCollector 
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5. DE SCANNER TOOL 

Het probleem omtrent het kiezen van een passende transformer is niet eenvoudig. Zo kan een 

gebruiker bijvoorbeeld gemakkelijk zien dat de data aan een bepaalde eigenschap voldoet 

zoals het strikt stijgend zijn van opeenvolgende waarden. De gebruiker kan dan een geschikte 

transformer kiezen.  

 

Theoretisch gezien kan het kiezen van de transformer automatisch gebeuren maar dit kan 

soms rekenintensief zijn. Daarom wordt de keuze van de transformer overgelaten aan de 

gebruiker.  

 

Men moet eveneens een container kiezen waarin de uiteindelijke waarden opgeslagen zullen 

worden. De scannertool laat toe om data in te lezen van een XML bestand en daarvoor de 

optimale parameters te laten zoeken voor een bepaalde container.  

 

Nu zullen verschillende mogelijkheden van het programma in detail besproken worden.  

Het starten van de scannertool 

Compileer indien nodig. Xerces dient geïnstalleerd te zijn. 

Na compilatie start  men de GUI door naar het installatiepad te browsen en met  

‘java GUI.Main’ op te starten in de shell of het dosvenster(cmd).  

Het XML bestand selecteren 

Het spreekt voor zich dat een XML bestand geselecteerd moet worden.  

Openen zal niet werken als het bestand niet bestaat.  

Configuratie elementen en attributen 

Hierna krijg je een lijst van elementen en attributen die geconfigureerd kunnen worden.  

Bij het selecteren van een bepaalde element- of attribuutnaam uit de lijst verschijnt extra 

informatie over de payload van alle elementen/attributen met die naam.  

 

Naam  : Naam van het attribuut of element 

Type   :   Tekst/integer/byterange 

Grootte :  Grootte van de elementen gecodeerd als 4 bytes integer waarde 
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Transformer : De geassocieerde transformernaam 

 

Aan de hand van ‘Grootte’ kan men zien hoe groot de payload bij een bepaald 

element/attribuut naam is. De grootte van tekst zal enkel benaderd zijn. 

  

 

Figuur 23: Screenshot configuratie transformers 
 

Kiezen van een transformer 

Voor integer en byterange payloads kan men een transformer kiezen.  Voor andere datatypes 

zal de ‘transformer’ knop niet actief zijn. Het is aldus onmogelijk om voor een tekstpayload 

een transformer te kiezen.  

 

Er zijn twee tabbladen beschikbaar. Men kiest eerst de transformer die men wenst te 

gebruiken. Daarenboven is het mogelijk om een ketting te gebruiken als transformer. Daartoe 

kan je de ‘ketting’ knop gebruiken. Transformers zijn reeds in detail uitgelegd in 4.2.2. 

 

Hierna dient men een container te kiezen om de ketting af te sluiten.  

Al de containers die hier gekozen kunnen worden zijn reeds besproken in 4.2.1.  

 

De ByteContainer en de Collisionless Tunneling(botsingsloze tunnel) nemen parameters.  

De parameter velden kunnen alleen ingevuld worden als er parameters verwacht worden. 

Men kan deze parameters automatisch optimaal laten kiezen. Dit doe je door op de ‘optimaal’ 

knop te drukken.  
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Hierna kan je invoeren welke het interval is waarover het programma de optimale waarde 

dient te zoeken. Overdrijf echter niet in de grootte van dit interval omdat voor elke keuze het 

bestand opnieuw moet geëncodeerd worden.  Dit kan even duren bij grote XML bestanden. 

 

Voor byterangetransformers is het echter niet mogelijk om de optimale waarde automatisch te 

laten zoeken.  

 

Opslaan van de configuratie 

De lijst van de elementnamen wordt opgeslagen met de bijhorende elementen.  

De structuur van het uitkomende XML bestand ziet er als volgt uit:  

 

 
Figuur 24: Formaat optimale configuratiebestand 

 

Waarbij het type de volgende waarden kan aannemen: 

Tabel 2: Optimale configuratie: types en hun  code 
0 Tekst 
1 Integer 
2 Byterange 

 

De container waarde bevat de transformer die gebruikt kan worden als optimale transformer.  

<config> 

  <element> 

   <naam>xml:base</naam> 

   <type>0</type> 

   <grootte>4</grootte> 

       <container>null</container> 

 </element> 

 ... 

</config> 
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De transformer kan opgebouwd worden uit tekst, opgeslagen als payload van ‘container’. Dit 

door gebruik te maken van de TransformerParser. Als er geen transformer gekozen is, wordt 

de payload ‘null’.  

 

Scanners 

Om bij het testen het bestand niet telkens te moeten opslaan en de bestandsgrootte na te gaan 

om de optimale waarde voor parameters te bepalen gebruiken we ‘scanners’.  

Al de containers die toelaten parameters in te stellen, hebben een equivalente scanner.  

Een scanner functioneert identiek als de corresponderende container maar slaat het 

eindresultaat niet op. De scanner voert geen I/O opdrachten uit maar houdt enkel een teller bij.  

Aan de hand van deze teller krijgen we de exacte grootte van het bestand dat zou opgeslagen 

worden.  

Doordat I/O het traagste element is in de meeste compressiealgoritmes bespaart men veel tijd 

door scanners te gebruiken.  

 

De TransformerParser heeft een methode ‘SetTesting’ die het mogelijk maakt om als laatste 

element in de schakel een scanner te gebruiken ipv. een container.  
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6. PRACTISCHE UITWERKING 

6.1. Resultaten 

In deze thesis zijn heel wat nieuwe technieken voor getallencompressie ontwikkeld. Deze laat 

toe om redundantie weg te halen op een heel ander vlak dan herhaling.  

Door de vrijheid van de gebruiker om zelf een transformer te bouwen die toelaat een 

specifieke eigenschap te verwijderen, kan superieure compressie bekomen worden. 

 

Zo werd oa. aangetoond dat permutaties nu wel kunnen gecomprimeerd worden, welke 

nauwelijks te comprimeren vallen door traditionele technieken. De IncreaseTransformer toont 

eveneens de kracht van manuele interventie. Waar n waarden opgeslagen moeten worden door 

de traditionele technieken kan nu gewoon de beginwaarde en het aantal opgeslagen worden.  

Deze software biedt een eenvoudige oplossing om manueel redundantie te verwijderen.  

Deze techniek heeft echter als nadeel dat het bij zeer repetitieve data toch slechter kan 

presteren dan de oorspronkelijke technieken.  
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Figuur 25: Vergelijking prestaties 
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Hoewel het zonder twijfel kan geargumenteerd worden dat de kracht van de compressie 

grotendeels in de transformers zit, presteren de containers ook helemaal niet slecht. In Fig. 25 

worden de groottes van de output weergegeven. Voor de eenvoud werden waarden gebruikt 

van 1 tot 1000, 1 tot 2000, 1 tot 3000. Deze getallen bevatten veel herhaling op vlak van 

bytes. Dit kan zeer goed gezien worden in de eerste reeks getallen:  

00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03. Bij Botsingsloos tunnelen moet voortdurend de tunnel 

aangepast worden. De tunnel heeft dus zeker een foutmarge.  

 

Toch blijft de botsingsloze tunnel beter presteren dan alle technieken. WinZip scoort aldus 

toch beter dan het schoolvoorbeeld van getallen compressie Elias Delta. Dit door de vele 

herhalingen. Het spreekt voor zich dat deze getallenreeksen aan de hand van een 

IncreaseTransformer met enkele bytes kan opgeslagen worden. Toch werd dit hier niet gedaan 

om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken.  

 

Eveneens moet gemeld worden dat WinZip zelden dergelijke mooi geordende data krijgt. Dit 

komt echter wel vaak voor bij de hier voorgestelde technologieën. Dit door het gebruik van 

containers zoals deze beschreven in [14]. In Fig. 25 heeft WinZip gebruik kunnen maken van 

containers en komt dit aldus overeen met de methodologie van XMill.  

 



  54  

Practisch voorbeeld
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Figuur 26: Resultaten met BSDL data 

 

In de Figuur 26: Resultaten met BSDL data zien we de resultaten van enkele tests bij een 

XML beschrijving van een videobitstroom. Om de waarden op eerlijke wijze door te geven 

aan WinZip werd een IntegerContainer gebruikt. Opmerkelijk is het falen van Elias Delta om 

deze data op te slaan. Het nut van een techniek die gebruik maakt van de context om getallen 

op te slaan is hierbij aangetoond.  

 

Deze datasets kunt U terug vinden op de CD in de volgende XML bestanden: 

Tabel 3: Locatie van de data 

Stuffing News.xml 
Subplane football_540_metadata_SNR_1000_Java.xml 

Numberbitplane football_540_metadata_SNR_1000_Java.xml 
 

 

Bij de eerste dataset ‘Stuffing’ valt het op dat WinZip beter presteert dan alle andere 

technieken. Dit doordat de ‘Stuffing’ data zeer repetitief is.  
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Voor Subplane werd een DeltaRLEtransformer gebruikt voor alle containers. Deze werd 

echter niet gebruikt voor de data die aan WinZip meegegeven werd, dit omdat WinZip geen 

gebruik kan maken van transformers. In deze dataset is het eveneens opmerkelijk dat de 

ByteContainer beter presteert dan het Botsingsloos tunnelen. Botsingsloos tunnelen zal niet 

altijd de beste compressie leveren.  

 

In de laatste dataset ‘Numberbitplanes’ is een DecreaseTransformer toegepast en valt zonder 

meer het goede resultaat van het Botsingsloos tunnelen op.  

 

Alle voorgestelde technieken hebben hun voordelen en nadelen. Welke techniek gekozen 

wordt zal moeten bepaald worden met de Scanner tool.  

6.2. Besluit 

In deze thesis is een architectuur uiteengezet die het de programmeur gemakkelijk maakt om 

zelf transformers of containers te ontwikkelen die handig gebruik kunnen maken van de 

eigenschappen die welbepaalde numerieke data bevat. De programmeur krijgt hiervoor niet 

enkel interfaces voorgesteld maar eveneens enkele belangrijke implementaties van containers 

en transformers.  

Met de abstracte klasse controller ingevuld met een eigen implementatie is het mogelijk om 

het voorgestelde probleem op te lossen. Er zijn echter nog heel wat optimalisaties te doen 

voordat men een aanvaardbare oplossing heeft.  

6.3. Toekomstig werk 

Er kan nog heel wat onderzoek gedaan worden op dit vlak. De compressie-efficiëntie van elke 

container kan geoptimaliseerd worden. Men kan bij bepaalde data in een specifieke toepassing 

zelf transformers ontwikkelen om sterke compressieratios te behalen.  

Men kan ook nog heel wat containers ontwikkelen afgeleid van het optimale tunnelen. Er 

kunnen ook nog heel wat transformers geoptimaliseerd worden. Zo kan men bestuderen welke 

index men best gebruikt in ValuePredictionTransformers en eveneens hoe men best waarden 

aanpast in de daarbij horende tabel. Dit kan direct of aan de hand van een geleidelijk overgang 

van waarden.  
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Alle technieken die gebruik maken van basis N codering werken met BigIntegers wat de 

berekeningen heel wat vertraagd. Men kan een BigInteger klasse maken die geoptimaliseerd 

is voor de berekeningen die typisch voorkomen.  

Eveneens kan de ValuePredictionTransformer uitgebreid worden om gebruik te maken van 

een speciale getallen codering indien de schatting te groot is. Zie Fig. 20. 

 

De StructuurNummerContainer maakt nu gebruik van een Move To Front compressie, dit is 

echter een zeer zwakke encodering. Men kan betere compressie methodes aanwenden om dit 

te doen.  

De Online Tunneling heeft eveneens nog veel mogelijkheden tot uitbreiding. Onder andere 

kan men nieuwe aanpassingsschema’s van de tunnel gebruiken bij een botsing. Er kunnen ook 

nog heel wat andere technologieën gebruikt worden om de tunnel aan te passen. Zo kan men 

oa. gebruik maken van ‘perceptronen’ om een voorspelling te doen. [16] 

Dit zelflerend systeem leert welke getallen van belang zijn en welke niet. Dit kan eveneens 

gebruikt worden in een ValuePredictionTransformer variant.  

 

Zoals hierboven blijkt is compressie van numerieke data, die gebruik maakt van de context, 

een weinig besproken onderwerp. Net zoals compressie van tekst is dit onderwerp een breed 

onderwerp dat zich zeer sterk leent tot optimalisatie.  
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