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Zadanie 1 Użyj algorytmu LZ77 do zakodowania następującego ciągu:

barrayar-bar-by-barrayar-bay

Załóż, że wielkość okien wynosi odpowiednio 7 i 8. Jakie będą wyniki kompresji przy
mniejszych wielkościach okien.

Zadanie 2 Użyj algorytmu LZ78 do zakodowania następującego ciągu:

a-bar-array-by-barrayar-bay

Zadanie 3 Dla słownika początkowego 1 - a, 2 - -, 3 - h, 4 - i, 5 - s, 6 - t, odkoduj algorytmem
LZW następujący ciąg:

6, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 6, 2, 9, 11, 16, 12, 14, 4, 20, 10, 8, 23, 13

Sprawdź czy zakodowanie otrzymanego ciągu z tym samym słownikiem początkowym
da ten sam kod.

Zadanie 4 Zakoduj ciąg the-beta-cat-ate-the-ceta-hat za pomocą algorytmu ppm i dy-
namicznego kodowania Huffmana. Odkoduj uzyskane kody.

Zadanie 5 Pokaż, że błąd średniokwadratowy skalarnej kwantyzacji równomiernej (jedno-
stajnej) z m wartościami rekonstrukcji dla rozkładu jednostajnego (i parzystego m) na
przedziale [−x, x] wynosi ∆2/12, gdzie ∆ = 2x/m.

Zadanie 6 Chcemy skonstruować jednostajny kwantyzator skalarny dla danych o rozkładzie
zdefiniowanym przez funkcję rozkładu

f(x) =


1/40 dla x ∈ [−10, 10]
1/4 dla x ∈ [−11, 10) ∪ (10, 11]
0 dla pozostałych argumentów

Dla lepszego przystosowania danych do kwantyzacji jednostajnej, aplikuje się czasami
do danych funkcję odwracalną (kompresor) p : < → <, po przekształceniu przez którą
rozkład danych jest bardziej zbliżony do jednostajnego. Funkcję odwrotną do kompre-
sora nazywamy ekspanderem.
Jaki kompresor i ekspander byłby dobry dla danych o rozkładzie f(x)?

Zadanie 7 Pokaż, że iteracja algorytmu Lindego-Buzo-Graya nie zwiększa błędu średnio-
kwadratowego.

Zadanie 8 Chcemy kodować obrazy metodą DPCM używając predyktora postaci

x̂i,j = axi,j−1 + bxi−1,j.

Znajdź równania które należy rozwiązać aby otrzymać współczynniki a i b, minimalizu-
jąc błąd średniokwadratowy (zakładamy, że rozkład jest stacjonarny).



Zadanie 9 Dany jest ciąg wejściowy xn = (−1)n.

1. Znajdź ciąg wyjściowy yn, jeśli reakcja impulsowa filtra wynosi

hn =

{
1√
2

n=0,1
0 w przeciwnym przypadku.

2. Znajdź ciąg wyjściowy wn, jeśli reakcja impulsowa filtra wynosi

hn =


1√
2

n=0
− 1√

2
n=1

0 w przeciwnym przypadku.

Zadanie 10 Powtórz Zadanie 9 dla ciągu xn = 1.


