
INT-3305 Truyền thông Đa phương tiện - Đề 1

Ngày 22/12/2020

Đề thi này có tổng cộng 7 trang
Không được mở sách và Internet. Được sử dụng cheat sheet (2 tờ A4)

Thời gian thi: 90 phút

1 Lossless Coding

1.1 Bài 1.1

Người ta triển khai một bộ giải mã Arithmetic coding cho 3 source symbols
{a, b, c} như hình dưới:

Hỏi:

a) Các xác suất xuất hiện pa, pb, pc của các symbol a, b, c bằng bao nhiêu?

b) Người ta cho dữ liệu mã hoá (dữ liệu nhị phân) vào bộ giải mã AC trên
để thu được các source symbol a, b, c. Đoán các symbol đầu tiên của dữ
liệu đầu ra bộ giải mã nếu dữ liệu đầu vào bắt đầu bằng:

(a) 0

(b) 00

(c) 01

(d) 000

(e) 001

(f) 1

(g) 11

(h) 110

(i) 111
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Đáp án

a) Xác suất pa = 0.2, pb = 0.5, pc = 0.3

b) (a) 0 −→ NULL (a hoặc b)

(b) 00 −→ NULL (a hoặc b)

(c) 01 −→ b

(d) 000 −→ a

(e) 001 −→ NULL (a hoặc b)

(f) 1 −→ NULL (b hoặc c)

(g) 11 −→ c

(h) 110 −→ c (symbol tiếp theo là a hoặc b)

(i) 111 −→ c (symbol tiếp theo là b hoặc c)

1.2 Bài 1.2

Cho một bộ symbol (ký tự) A = {s1, s2, s3}. Với xác suất xuất hiện của từng
ký tự như bảng dưới:

Symbol Probability
s1 p1 = 0.2
s2 p2 = 0.5
s3 p3 = 0.3

Bảng 1: Các symbols của A

Các symbols s1, s2, s3 được tổ hợp thành cặp với nhau để ra được một bộ
symbol mới A2 trong đó các symbol t, t ∈ A2 là tổ hợp của hai symbols của A.
Xem bảng dưới:

Symbol Probability
t11 s1s1 p11
t12 s1s2 p12
t13 s1s3 p13
t21 s2s1 p21
t22 s2s2 p22
t23 s2s3 p23
t31 s3s1 p31
t32 s3s2 p32
t33 s3s3 p33

Bảng 2: Các symbols của A2

a) Hãy tính xác suất của từng symbols tij của A2.

b) Hãy tính entropy của A và của A2.
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c) Hãy vẽ các cây mã hoá Huffman cho A và A2 và các bảng mã hoá tương
ứng.

d) (Bonus) Tính H(A2) theo H(A) trong trường hợp tổng quát A = {si}

Đáp án

a) Tính xác suất của tij

Symbol Probability
t11 = s1s1 p11 = 0.04
t12 = s1s2 p12 = 0.10
t13 = s1s3 p13 = 0.06
t21 = s2s1 p21 = 0.1
t22 = s2s2 p22 = 0.25
t23 = s2s3 p23 = 0.15
t31 = s3s1 p31 = 0.06
t32 = s3s2 p32 = 0.15
t33 = s3s3 p33 = 0.09

b) Tính entropy:

H(A) = −0.2 log 0.2− 0.3 log 0.3− 0.5 log 0.5

= 0.4644 + 0.5211 + 0.5

= 1.4855

H(A2) = −0.2 log 0.2− 0.3 log 0.3− 0.5 log 0.5

= 0.4644 + 0.5211 + 0.5

= 2.9711

c) Huffman coding

Symbols Codeword
s1 00
s2 1
s3 01
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Symbol Codeword
t11 = s1s1 0100
t12 = s1s2 000
t13 = s1s3 0101
t21 = s2s1 001
t22 = s2s2 10
t23 = s2s3 110
t31 = s3s1 0110
t32 = s3s2 111
t33 = s3s3 0111

2 Quantization

2.1 Bài 2.1

Trong một bức ảnh đơn sắc (monochrome) mỗi pixel được biểu diễn bởi là môt
giá trị độ rọi là số thực từ 0 đến 256. Hình dưới là biểu đồ histogram của ảnh đó:
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Hãy đề xuất các bộ lượng tử hoá tối ưu và ước lượng MSE cho các trường
hợp sau đây:

a) Lượng tử hoá 2 mức

b) Lượng tử hoá 3 mức

Giả thiết rằng phân bố giá trị độ rọi của các pixel trong một dải độ rọi (một
bin) của histogram là phân bố đều)

Đáp án

a) Lượng tử hoá 2 mức:
Giá trị chuyển là giá của bộ lượng tử là giá trị chia histogram thành
hai phần đều nhau nhất có thể. Vậy các giá trị chuyển là {t0 = 0, t1 =
128, t2 = 256}
Các mức lượng tử hoá là {r1, r2}

r1 =
5× 0+32

2 + 10× 32+64
2 + 15× 64+96

2 + 18× 96+128
2

5 + 10 + 15 + 18
= 78.67

r2 =
17× 128+160

2 + 15× 160+192
2 + 7× 192+224

2 + 13× 224+256
2

17 + 15 + 7 + 13
= 185.85

Sai số MAE:

MAE = (5(78.67− 16) + 10(78.67− 48) + 15(80− 78.67) + 18(112− 78.67)+
17(185.85− 144) + 15(185.85− 176) + 7(208− 185.85) + 13(240− 185.85))/100

= 26.5

b) Lượng tử hoá 3 mức:
Giá trị chuyển là giá của bộ lượng tử là giá trị chia histogram thành 3
phần đều nhau nhất có thể. Vậy các giá trị chuyển là {t0 = 0, t1 = 96, t2 =
160, t3 = 256}
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Các mức lượng tử hoá {r1, r2, r3}

r1 =
5× 16 + 10× 48 + 15× 80

30
= 58.67

r2 =
18× 112 + 17× 144

35
= 127.54

r3 =
15× 176 + 7× 208 + 13× 240

35
= 206.17

Sai số MAE

MAE = (5(58.67− 16) + 10(58.67− 48) + 15(80− 58.67)+
18(127.54− 112) + 17(144− 127.54) + 15(206.17− 176)+
7(208− 206.17) + 13(240− 206.17))/100

= 21.0469

3 Sampling

Câu hỏi:

a) Tín hiệu thoại được lấy mẫu với tần số 8kHz. Mỗi mẫu sau đó được mã
hoá thành 8bit. Tính tốc độ bit của luồng tín hiệu thoại

b) Luồng tín hiệu thoại trên được chia thành các khung 20ms. Mỗi khung sẽ
được mã hoá theo phương pháp ADPCM, trong đó thay vì truyền khung
F = {s1, s2, s3, ...} người ta truyền khung F ′ = {s1, s2 − s1, s3 − s2, ...}.
Lưu ý rằng, do các mẫu liên tục là sai khác không lớn, người ta sẽ mã hoá
hiệu của hai mẫu liên tục thành 4bit thay vì 8bit và đưa vào khung F ′.
Do vậy kích thước F ′ sẽ nhỏ hơn F . Hãy tính tốc độ bit của luồng dữ liệu
sau khi mã hoá ADPCM

Đáp án:

a) Tốc độ bit của luồng tín hiệu thoại

r = 8kHz × 8bit/sample

= 64kbps

b) Luồng tín hiệu thoại ADPCM
Số mẫu trong một frame:

N = 20ms× 8kHz

= 160sample

Kích thước 1 frame dữ liệu ADPCM

N = 8bit+ 159× 4bit

= 644bit

Tốc độ bit của luồng ADPCM

rADPCM =
644bit

20ms
= 32.2kbps
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4 Multimedia Systems

4.1 Bài 4.1

Token bucket tại một cổng của router có tham số r = 1500 (tokens/s) và bucket
size b = 4000 (buckets). Giả thiết rằng hàng đợi đầu vào của cổng đó có kích
thước bằng L (packets). Khi hàng đợi này đầy, các packet tiếp theo đến sẽ bị
drop (hàng đợi kiểu drop-tail). Tốc độ gói tin đến cổng này là Rin (packets/s)

a) Tốc độ tín hiệu vào router sau khi qua token bucket R′
in là bao nhiêu nếu

Rin = 1000 (packets/s)

b) Tốc độ tín hiệu vào router sau khi qua token bucket R′
in là bao nhiêu nếu

Rin = 1500 (packets/s)

c) Tốc độ tín hiệu vào router sau khi qua token bucket R′
in là bao nhiêu nếu

Rin = 2000 (packets/s) Kết nối đầu vào (incoming link) của router rỗi
rãi (idle, không có dữ liệu đến) một lúc lâu thì có một burst dữ liệu gồm
5000 packets ập đến trong khoảng thời gian 500ms. Có bao nhiêu packets
bị drop nếu ...

d) ... kích thước hàng đợi đầu vào L = 5000 packets

e) ... kích thước hàng đợi đầu vào L = 4000 packets

Đáp án:

a) Rin = 1000packets/s =⇒ R′
in = 1000packets/s

b) Rin = 1500packets/s =⇒ R′
in = 1500packets/s

c) Rin = 2000packets/s =⇒ R′
in = 1500packets/s

Kết nối đầu vào idle trong một khoảng thời gian dài =⇒ token bucket đầy
(có đủ 4000 tokens trong buckets) khi burst dữ liệu bắt đầu.

d) Kích thước hàng đời là L = 5000packets vừa đủ lớn để chứa toàn bộ burst
dữ liệu. Do vậy không có packets nào bị drop

e) Burst dữ liệu kéo dài 500ms = 0.5s, trong khoảng thời gian này có
1500/2 = 750 tokens được sinh ra. Cộng với kích thước hàng đợi là 4000
packets, ta sẽ có 4750 packets được xử lý. Do vậy số packets bị drop là
5000− 4750 = 250 packets
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