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RESUMO 

 

 Neste trabalho são apresentadas algumas implementações de um novo método 
não causal e não linear de predição, para utilização em  compressão sem perdas de 
imagens  via DPCM. 
 
 O esquema é baseado em predição não causal de primeira ordem, onde um dos 
pixels vizinhos  do pixel atual é utilizado como preditor. A informação sobre a posição 
desse pixel é armazenada como informação lateral. 
 
 Foram implementadas diversas variantes do método, sempre tentando melhorar 
os resultados obtidos. Comparações com o desempenho de métodos considerados  
estado da arte também são apresentadas. 
 
 As componentes de luminância de 9 imagens do conjunto de teste do padrão 
JPEG foram utilizadas para avaliação do desempenho e comparação com outros 
métodos. 
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ABSTRACT 

 

Presented in this work are several variations of a new, DPCM based, non-causal and 
non-linear technique for lossless image compression. 

 
The prediction scheme is based on first-order non-causal prediction, using a pixel on 

the immediate neighborhood as the predicted value. The position of this pixel is saved as 
side information. 

 
Several variations of this scheme were tested in order to achieve better results. The 

work draws a direct comparison between these methods and the “state of art” in lossless 
image compression. 

 
For evaluation and comparisons, the method was applied to the luminance 

components of nine images of the JPEG test set.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 – OBJETIVOS DA TESE 

 

Esta tese tem por objetivos: 

• Apresentar um resumo dos principais métodos e técnicas de codificação de imagens, 

com ênfase nos métodos de compactação (compressão sem perda de informação) de imagens. 

• Desenvolver um algoritmo para compactação de imagens utilizando um método de 

predição não causal com informação lateral. 

• Implementar o algoritmo desenvolvido. 

• Comparar os resultados obtidos pelo algoritmo proposto com os obtidos por outros 

métodos de compactação de imagens já existentes, em especial, com os métodos considerados 

estado da arte. 

 

 

1.2 – POSICIONAMENTO 

 

No processamento digital de imagens, um dos maiores desafios consiste em reduzir a 

grande quantidade de bytes necessários para armazenar ou transmitir à distância uma imagem 

digitalizada. Tal problema é agravado substancialmente quando se trabalha com imagens em 

movimento (vídeo digital). A solução consiste na utilização de técnicas de codificação que  

tirem partido das características estatísticas da  imagem, eliminando eficientemente a 

informação redundante. 

O interesse pelas técnicas de compressão de imagens remonta a quase meio século atrás 

(na época, utilizando técnicas analógicas). Atualmente, com à popularização da multimídia e 

de inúmeros novos inventos que necessitam da tecnologia de compressão de imagens para se 

tornarem viáveis, este interesse vem aumentando  cada vez mais. Como exemplo destas novas 

aplicações, podemos citar a videoconferência, o envio de arquivos de vídeo via Internet, a TV 

digital de alta definição (HDTV) e a TV interativa. 

Algumas aplicações exigem que o processo de compressão e descompressão seja livre de 

perdas de informação. Em imagens médicas, se há perda de informação pode haver 

comprometimento na precisão do diagnóstico. O mesmo ocorre em aplicações militares de 
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sensoreamento remoto, onde um pequeno detalhe pode conter uma grande quantidade de 

informações sobre os recursos das forças inimigas. 

As técnicas utilizadas para compressão sem perdas de dados genéricos via de regra não 

compactam eficientemente dados de imagens digitais, os quais apresentam características bem 

particulares, como a alta redundância entre pixels adjacentes. Tem-se então técnicas 

específicas para a compressão sem perdas de imagens, técnicas estas que exploram, 

principalmente, a mencionada redundância. Esta exploração é feita através de métodos de 

predição, sendo a predição linear extensivamente utilizada. Neste trabalho é desenvolvida 

uma técnica não linear de predição onde o valor predito é o valor de um dos pixels ao redor 

do que está sendo codificado. Os dados sobre a posição do pixel preditor são passados ao 

decodificador como informação lateral. 

 

 

1.3 – ORGANIZAÇÃO 

 

Esta tese está organizada em 6 capítulos, a saber: 

• Capítulo 1 – Introdução – Onde são mostrados o objetivo, o posicionamento e a 

organização do trabalho. 

• Capítulo 2 – Principais Técnicas de Codificação de Imagens – Neste capítulo é 

apresentado um resumo dos fundamentos dos principais métodos de codificação de imagens 

digitais, com ênfase nos métodos de compressão sem perda de informação. Os fundamentos 

apresentados são os das técnicas de codificação estatísticas (RLC, Huffman, Aritmética e 

LZW), codificação preditiva, codificação por transformadas, codificação híbrida e codificação 

por outros métodos (interpolativa / extrapolativa, por contorno e vetorial). 

• Capítulo 3 - Métodos de Compressão sem Perda de Imagens - Neste capítulo o 

objetivo principal é apresentar os métodos atuais para compactação sem perda de imagens 

digitais, apresentando um resumo de seus princípios, algoritmos e resultados obtidos. São 

descritos métodos preditivos lineares e não lineares (predição por mediana adaptativa 

(MARTUCCI, 1990, p. 1310-1313) e bi-dimensional com informação lateral de posição 

(ALVES, 1993)). São descritos também os princípios da codificação por contexto e da 

codificação Rice-Golomb, bem como alguns métodos neles baseados: FELICS – Fast 

Efficient Lossless Image Codec (HOWARD et alli, 1993, p. 351-360), LOCO-I - Low 
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Complexity, Context-Based, Lossless Image Compression Algorithm (WEINBERGER et alli, 

2000) e CALIC - Context-based, Adaptive, Lossless Image Codec (WU et alli, 1997, p. 437-

444). 

• Capítulo 4 – O Método Proposto – Neste capítulo o método proposto é apresentado. 

São mostradas as principais idéias que nortearam o desenvolvimento deste método, suas 

variantes, e adaptações implementadas de modo a aumentar a sua eficiência. Em seguida, é 

apresentado o preditor não-linear que será utilizado. 

• Capítulo 5 – Resultados Obtidos – Neste capítulo são apresentados os resultados 

obtidos para um conjunto de imagens de teste. Os resultados consistem em entropias de 

primeira ordem dos dados, medidas após a eliminação das redundâncias,para todas as 

variantes implementadas. Resultados em bits por pixel, após codificação de entropia, e 

mostrado apenas para a variante que proporcionou melhores resultados. Estes resultados são 

comparados  com os obtidos por diversos métodos de compactação, inclusive os do estado da 

arte. 

• Capítulo 6 – Conclusões e Sugestões – É o capítulo final da tese, onde, a partir dos 

resultados obtidos no capítulo 5, são apresentadas conclusões sobre os métodos de 

compactação utilizados e são feitas sugestões para estudos futuros. 
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2 - PRINCIPAIS TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO DE IMAGENS 
 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal da codificação de imagens é representar uma imagem usando um 

número de bits tão pequeno quanto possível, preservando o nível de qualidade necessário para 

uma dada aplicação. A codificação de imagens possui duas principais aplicações: a redução 

da banda passante requerida por sistemas de transmissão de imagens digitais (por exemplo em 

televisão digital, vídeo conferências, fac-símile, etc.), e a redução de requisitos de 

armazenamento (por exemplo, na redução do espaço necessário para o armazenamento de 

dados de imagens usadas em vídeos digitais). 

Os níveis de qualidade requeridos variam bastante, dependendo da área de aplicação. Em 

aplicações onde é primordial a preservação da informação da imagem original (como por 

exemplo, em imagens médicas, imagens para aplicações militares, etc.), devem ser utilizadas 

técnicas de codificação que não desprezem nenhuma informação da imagem original e 

permitam uma reconstrução exata desta imagem. Essas técnicas são chamadas de técnicas de 

compressão sem perda de informação, ou ainda, técnicas de compactação de imagens. Já em 

aplicações onde alta qualidade de imagem é importante, mas informações menos relevantes 

podem ser desprezadas, utilizam-se técnicas de codificação que provocam pequenas perdas na 

qualidade da imagem original. Estas técnicas são chamadas de técnicas de compressão com 

perda de informação, ou, simplesmente, técnicas de compressão de imagens. 

A correlação entre os pixels de uma imagem indica quanta informação sobre um 

determinado pixel os outros pixels  possuem. Uma imagem com um alto grau de correlação 

entre os seus pixels pode ser armazenada ou transmitida com menos bits do que os utilizados 

quando cada pixel é armazenado de forma independente. A redundância de informação em 

uma imagem está diretamente relacionada com a correlação existente entre os pixels dessa 

imagem. 

As técnicas de compressão (ou compactação) de imagens procuram representa-las através 

de parâmetros com pouca correlação, obtidos  através de algoritmos de descorrelação 

aplicados à imagem. O algoritmo de descorrelação deve ser um processamento 

completamente reversível, para que a imagem original possa ser recuperada dos dados por ele 
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gerados. No caso da compressão com perdas, a reversibilidade pode ser aproximada, o que 

não é admissível em métodos sem perdas. 

Neste trabalho serão utilizados métodos de predição para reduzir a correlação. O valor de 

cada um dos pixels da imagem será substituído pela diferença entre o valor deste pixel e o 

valor predito a partir dos pixels adjacentes. Os valores obtidos podem ser visualizados como 

uma imagem com as mesmas dimensões da imagem original, que será chamada de imagem 

diferença. Se um bom algoritmo de descorrelação for utilizado, os dados resultantes do 

mesmo apresentarão um histograma bastante concentrado em torno do zero e pixels bastante 

descorrelatados. Codificadores por Entropia podem então ser aplicados à estes dados. 

Algoritmos que associam códigos de pequeno comprimento a pixels altamente freqüentes 

e códigos de comprimento mais longo a pixels menos freqüentes, como o codificador 

Huffman (HUFFMAN, 1952, p. 1098-1101), são genericamente denominados VLC (ZIV et 

alli, 1978) (Variable Length Coders), e reduzem significativamente a quantidade de bits a 

serem armazenados ou transmitidos.  

Algoritmos de descorrelação diferentes produzem histogramas diferentes, e variam na 

eficiência para compressão/compactação de imagens. Dois dos principais algoritmos de 

descorrelação são o preditivo e o por transformadas.  

A descorrelação por predição envolve métodos como o DPCM e o DPCM Adaptativo 

(ADPCM). O DPCM utiliza coeficientes de correlação constantes para cada imagem, 

determinando de modo fixo a contribuição dos pixels vizinhos ao valor predito. Já o ADPCM 

estima as correlações na vizinhança do pixel sendo predito, gerando coeficientes de 

contribuição que variam ao longo da imagem.   

A Codificação por Transformadas utiliza transformadas unitárias que geram dados 

idealmente descorrelatados e com contribuição diferenciada para a reconstrução da imagem 

original. Este método inclui, entre outras, as transformadas KLT (NETRAVALI et alli, 1980, 

p.366-406), DCT (GONZALEZ, WINTZ, 1987), e Walsh-Haddamard (AHMED et alli, 

1975). Os novos valores são quantizados com precisão condizente com sua importância para a 

reconstituição da imagem original. Este método introduz erros de quantização, não sendo 

apropriado para compactação. 

Neste capítulo são descritos os princípios das várias técnicas de codificação que têm sido 

aplicadas em imagens digitais. Na FIG. 2.1 tem-se um esquema de classificação destas 

técnicas: 
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Principais Métodos de Codificação

Codificação
por Entropia

Codificação
Preditiva

Codificação por
Transformadas

Codificação
Híbrida

Outros
Métodos

Técnicas de Compactação
de Imagens Digitais

 

FIG. 2.1 – Principais Métodos de Codificação 

 

Pelo esquema da FIG. 2.1, a codificação de imagens divide-se em cinco grandes 

categorias: por Entropia, Preditiva, por Transformadas, Híbrida e por Outros Métodos. Cada 

uma destas categorias possui características e finalidades específicas que são abordadas no 

decorrer deste capítulo. 

2.2 – CODIFICAÇÃO POR ENTROPIA 

 

 Uma fonte de sinais (como de imagens) gera uma entre L mensagens, rk, k = 1,..., L, 

com probabilidades pk, k = 1,..., L. A informação associada com rk é definida como: 

 

kk pI 2log−=  bits    (2.1) 

 

A Entropia (H) de uma fonte de informação é definida como sendo a informação média 

gerada por esta fonte (JAIN, 1989): 

pp
k

L

k
k

H 2
1

log∑
=

−=  (bits por mensagem)   (2.2) 

 

A Entropia de uma fonte fornece o número mínimo de bits necessários para codificar a 

informação gerada por esta fonte. De acordo com o Teorema da Codificação sem Ruído de 

Shannon (SHANNON, 1949) é possível codificar sem perdas, a informação gerada por uma 

fonte com entropia de H bits, usando em média H+∈∈∈∈ bits por mensagem, onde ∈∈∈∈>=0 é uma 

quantidade arbitrariamente pequena. 

Para uma determinada imagem com n bits por pixel, se após um processo de 

descorrelação os dados obtidos não forem uniformemente distribuídos, a entropia destes 

dados será inferior aos n bit’s por pixel da imagem original. Na codificação por Entropia o 
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objetivo é utilizar um número de bits por pixel o mais próximo possível do valor da entropia. 

Isto pode ser feito através de um código de comprimento variável – VLC - onde os valores 

com altas probabilidades são representados por palavras-código de menor tamanho e vice-

versa. 

 

2.2.1 – CODIFICAÇÃO HUFFMAN 

 

A técnica conhecida como Codificação Huffman é a mais eficiente para a codificação de 

símbolos utilizando palavras-códigos de comprimento variável. As palavras-códigos seguem a 

regra de prefixo, que diz que nenhuma palavra código pode ser prefixo de outra, o que 

significa que estas palavras são inequivocamente decodificáveis apesar de possuírem 

comprimento variável. 

Dado um conjunto de probabilidades de símbolos de comprimento fixo pode ser gerado 

um código compacto, com símbolos de comprimento variável, através do algoritmo de 

Huffman. Um código compacto é aquele que minimiza o comprimento médio no conjunto de 

probabilidades, isto é, um código de comprimento mínimo. Ou seja, o Código de Huffman é 

um código de símbolos de comprimento variável, compacto, e que segue a regra de prefixo, 

conforme provado pelo seu autor (HUFFMAN, 1952, p. 1098-1101). 

Para a elaboração de um Código de Huffman é necessária a elaboração de uma árvore de 

Huffman. Esta árvore consiste em uma estrutura composta por nós e ramos. Uma árvore tem 

as seguintes características: todo nó depende unicamente de outro, a não ser o nó que é 

chamado de raiz ou inicial; todo nó tem dependentes, a não ser os chamados nós externos, ou 

terminais; os nós que não são externos são chamados de nós internos. A construção desta 

árvore é efetuada a partir dos nós terminais, da seguinte maneira: 

·  Os símbolos são ordenados por ordem decrescente de suas probabilidades, como é 

ilustrado na FIG. 2.2 para 6 símbolos, formando nós terminais (ou externos); 

·  As duas menores probabilidades são somadas para formar um novo nó interno. 

Probabilidades iguais podem ser ordenadas de qualquer maneira (na FIG. 2.2 o valor 0,1, 

obtido pela soma das probabilidades 0,07 e 0,03 dos símbolos s5 e s6, pode ser posicionado 

antes ou depois da probabilidade de valor 0,1 do símbolo s4); 

·  O novo conjunto de nós, que tem um nó a menos que o conjunto anterior é novamente 

ordenado de acordo com os valores das probabilidades, repetindo-se os passos anteriores; 
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·  Ao final tem-se dois nós com probabilidades que somam 1 formando o nó raiz (de 

valor 1). Com isso o processo pára, e a árvore está pronta. 

Com a árvore elaborada são geradas as palavras código. Estas são formadas começando 

no nó raiz em direção aos terminais. Começa-se associando um 0 a uma das duas últimas 

probabilidades e um 1 a outra probabilidade como ilustrado na FIG. 2.2, onde se associou 0 à 

probabilidade 0,6 e 1 à probabilidade 0.4, no passo 4. O procedimento continua de modo 

análogo no passo 3, onde decompõem-se as probabilidades e surgem novas palavras código. 

O 0 associado à 0,6 permanece como primeiro bit de cada uma das novas palavras código 

geradas e o 1 associado à 0,4 permanece inalterado, já que esta probabilidade não foi 

decomposta no passo 3. Um segundo bit é acrescentado a cada palavra código associada às 

suas probabilidades reconstruídas, de modo a obter as palavras do passo 3. 

O mesmo procedimento é repetido para cada um dos passos, ou seja 2 e 1, até chegarmos 

aos nós das probabilidades dos símbolos. Neste ponto as palavras código ficam definidas com 

sendo o valor obtido pela concatenação dos valores do nó raiz até o nó terminal do símbolo 

em questão. Como já foi afirmado anteriormente, pode ser provado (HUFFMAN, 1952, p. 

1098-1101) que o procedimento descrito gera um código compacto. 

 

 

FIG. 2.2 – Construção das palavras código do Código de Huffman 

 

Utilizando a EQ. 2.2 pode-se calcular que para o conjunto de probabilidades da FIG. 2.2 a 

entropia é: 

 

H = -{(0,4)xlog2(0,40) + (0,3)xlog2(0,25) + (0,l)xlog2(0,15) + (0,1)xlog2(0,10) + 

(0,06)xlog2(0,07) + (0,04)xlog2(0,03) } 

H = 2.19183 bits. 

 

 

Símbolo Probabilidade Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5 Código

s 1 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1 1,00 1
s 2 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,60 0 01
s 3 0,15 0,15 0,15 1 0,35 0 001
s 4 0,10 0,10 1 0,20 0 0001
s 5 0,07 1 0,10 0 Nó 00001
s 6 0,03 0 00000
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O comprimento médio da palavra do Código de Huffman para este exemplo é: 

 

R = l.(0,40) + 2.(0,25) + 3.(0,l5) + 4.(0,l0) + 5.(0,07) + 5.(0,03) 

R = 2,25 bits. 

 

O Código de Huffman codifica numa taxa próxima à entropia (sempre com um ∈∈∈∈>=0). 

Entretanto o comprimento médio do código gerado é sempre limitado pela relação: 

 

R ≥ 1 bit, 

 

mesmo que a Entropia venha a assumir um valor menor que 1. Pode ser provado 

(HUFFMAN, 1952, p. 1098-1101) que o Código de Huffman codifica na Entropia (ou seja, 

∈∈∈∈=0) no caso em que as probabilidades dos símbolos são dadas pelo inverso de potências de 2 

(1/2n). 

Apesar do Código de Huffman minimizar o comprimento médio das palavras-código, 

outros códigos também são usados na prática, muitas vezes derivados do próprio Huffman. Os 

códigos de Rice e Golomb possuem as mesmas características do Huffman (do qual são um 

sub-conjunto) sendo que podem ser implementados de modo mais rápido, apenas com a 

ordenação dos símbolos em ordem decrescente de probabilidade e com a escolha de um 

parâmetro de codificação, conforme o descrito na seção 3.6. 

 

2.2.2 – CODIFICAÇÃO COMPRIMENTO CORRIDO (RLC) 

 

Em fontes de símbolos onde em sua saída um dos símbolos, w, tem uma probabilidade de 

ocorrência bem mais alta que a soma de todos os outros símbolos possíveis, a Codificação 

por Comprimento Corrido apresenta bons resultados de compactação. A mesma irá efetuar 

a contagem dos símbolos w na saída dessa fonte até que surja um símbolo diferente do 

mesmo. Na saída do Codificador tem se então a contagem do número de vezes em que o 

símbolo w ocorreu. 

Este tipo de situação ocorre em documentos impressos, gráficos e em todos aquelas 

imagens de dois tons, onde pb (probabilidade do bit que representa uma das cores) for 

próxima a unidade. 
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Para imagens binárias a Codificação por Comprimento Corrido atua fazendo com que 

seqüências de pixels consecutivos com um mesmo valor sejam codificados em uma palavra 

código que representa o comprimento desta seqüência. 

Esta forma de codificação pode ser estendida para imagens multi-níveis, ou seja, com 

mais de 2 níveis de cor, através da utilização de planos de bits (bit-plane). Para uma imagem 

em que cada pixel pode possuir 256 tons possíveis a mesma pode ser dividida em 8 planos de 

bits com apenas duas cores possíveis em cada plano, sendo então codificada por comprimento 

corrido. Este processo é denominado decomposição em planos de bits (bit-plane) e é estudado 

detalhadamente em (SCHWARTZ et alli, 1966, p. 385-392) e (TRAN, 1999), onde é 

abordada a sensibilidade do mesmo a erros de transmissão. 

 

 

2.2.3 – CODIFICAÇÃO ARITMÉTICA 

 

Uma das características do Código de Huffman é que o mesmo associa um número 

inteiro de bits a cada símbolo. Esta característica não é desejável: se, por exemplo, a 

probabilidade de um símbolo é 1/3, o comprimento do código ótimo (baseado na EQ. 2.2) 

para se codificar este símbolo, é igual a - log2(l/3) = 1,6 bits. O código de Huffman irá 

associar um ou dois bits para a palavra código que representa este símbolo e, qualquer que 

seja o número de bits associado, leva a um comprimento médio maior do que a entropia. 

Este problema na codificação, que a transforma em não ótima, é agravado quando a 

probabilidade de um destes símbolos é alta, como, por exemplo, 0,95. Para este determinado 

símbolo, o comprimento ótimo do código, pela EQ. 2.2, seria 0,074 bits. O Código de 

Huffman designaria uma palavra código de 1 bit para este símbolo, mais do que 13 vezes o 

que seria necessário. Uma forma de contornar esta limitação consiste em formar símbolos 

maiores concatenando vários símbolos originais. 

Com o intuito de solucionar as limitações existentes no Código de Huffman, surgiu o 

Código Aritmético. Este Código, ao invés de substituir símbolos por palavras-código 

específicas, substitui toda uma seqüência de símbolos por um único número real, ao qual é 

associada uma palavra-código de comprimento variável. Quanto maior e mais complexa for 

esta seqüência, mais bits serão necessários para se representar este número. 
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Os princípios fundamentais nos quais a Codificação Aritmética foi desenvolvida estão 

nos trabalhos publicados de P. Elias em 1950. Porém as primeiras implementações práticas 

destas idéias são relativamente recentes ((WITTEN et alli, 1987, p. 520-540), (RISSANEN, 

1976, p. 197-300) e (PASCO, 1976)). Para apresentar as idéias básicas que norteiam a 

Codificação Aritmética, será utilizada uma representação pictórica da codificação da 

seqüência 11001, mostrada na FIG. 2.3. 

O processo de codificação, conforme pode se ver na FIG. 2.3, inicia-se pela 

divisão do intervalo [0;1] proporcionalmente às probabilidades dos símbolos 1 e 0 (o 

sub-intervalo correspondente ao símbolo 0 é localizado sempre na parte inferior). 

Como o primeiro elemento da seqüência a ser codificado é o valor 1, dado pelo 

primeiro bit encontrado em uma varredura da esquerda para a direita da seqüência, 

seleciona-se o sub-intervalo superior para uma nova subdivisão. Este sub-intervalo é 

também dividido de modo proporcional às probabilidades de 1 e 0, e um novo sub-

intervalo correspondente ao segundo elemento na varredura da seqüência (1, 

novamente) é escolhido para subdivisão posterior. Este processo continua até chegar-

se ao intervalo final As, que corresponde a uma representação única da seqüência em 

questão. Tem-se então que o único caminho para se chegar ao intervalo As é através da 

seqüência 11001, logo uma outra possível representação desta seqüência é através de 

um número contido no intervalo final As. A representação este número deve então ser 

feita com uma quantidade de dígitos suficiente para que possa ser inequivocamente 

identificado como pertencente ao intervalo final As. Logo, para que este algoritmo seja 

eficiente, é preciso que a quantidade média de bits necessários para se representar 

estes números se aproxime da Entropia da seqüência de símbolos que foi codificada. A 

prova matemática formal de que este processo de codificação converge para o limite 

da Entropia foi elaborada por Pasco em (PASCO, 1976). 

Desde que a probabilidade de cada possível sub-intervalo seja conhecida, a Codificação 

Aritmética pode comprimir próximo ao limite da Entropia. No entanto, dois fatores contribuem 

para que na prática isto não ocorra: 

1. Os bits adicionais necessários para se informar o término da codificação. 

2. As limitações decorrentes da aritmética com registros de comprimento fixos  
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FIG. 2.3 – Codificação Aritmética do símbolo 11001 

 

 

2.2.4 – CODIFICAÇÃO LZW 

 

Ainda na Codificação por Entropia, tem-se o processo denominado LZW em homenagem 

aos seus autores, A. Lempel, J. Ziv e T. A. Welch ((WELCH, 1984, p. 8-19), (ZIV et alli, 

1977, p. 337-343) e (ZIV et alli, 1978)). Uma das características desta codificação que a 

mesma é adaptativa, isto é, modifica-se dinamicamente a partir da própria informação de 

entrada, otimizando a compressão para vários tipos de informação. Outra característica 

importante é que a informação comprimida gerada pelo algoritmo LZW não necessita conter 

uma tabela de codificação como informação lateral. 

O algoritmo é baseado na elaboração de uma tabela de seqüências, na qual são inseridas 

seqüências de símbolos encontradas no arquivo original, na expectativa de que estas seqüências 

ocorram novamente. Quanto mais vezes estas seqüências contidas na tabela (que é 

constantemente ampliada) ocorrerem no arquivo original, maior será a redundância e melhor a 

taxa de compressão. 

A codificação começa com a tabela inicializada com todas as seqüências de um símbolo, 

ou seja, supondo símbolos com 8 bits, com 256 seqüências de um símbolo (com palavras-

código 0, 1, 2, ...,255). Cada nova seqüência encontrada na entrada é inserida na tabela e uma 

Probabilidades da fonte de informação: p1 = 0,6 e p0 = 0,4

Símbolo 1 1 0 0 1
Probabilidade 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6

As = p1 x p1 x p0 x p0 x p1 x = 0,03456

1,00 1 1 0 0 1

0,00

p0

Asp1
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nova palavra-código é atribuída a mesma. Estas palavras-código serão a informação do 

arquivo comprimido, ao final do processo. As palavras-código começam em 257, pois o 

código 256 é reservado como um marcador. Pode-se notar que a palavra-código 257 necessita 

de 9 bits, e que, a medida que a tabela aumenta, maiores serão os comprimentos das palavras. 

Para fins de exemplificação, suponha-se que durante o processo de compressão foi 

encontrada a seqüência de símbolos abcdefg..., e que a seqüência abcd já se encontra na 

tabela de seqüências, mas a seqüência abcde ainda não se encontra na mesma. Neste caso, é 

armazenado no arquivo comprimido o código da seqüência abcd, e a seqüência abcde é 

inserida na tabela com um novo código. Continua-se então o processamento com a seqüência 

efgh... Note-se que, na primeira ocorrência da seqüência abcde, a mesma é apenas inserida na 

tabela e associada a um código, mas este código não é armazenado no arquivo comprimido, o 

que só ocorrerá a partir da segunda ocorrência da seqüência abcde. 

Para a descompressão efetua-se o processo inverso. Com a seqüência de códigos que 

forma o arquivo comprimido procura-se na tabela, que assim como na compressão é 

elaborada em paralelo com o processo de descompressão, as seqüências de símbolos que 

originaram estes códigos. É fácil verificar que a tabela pode ser montada como na 

codificação, bastando que esteja inicializada com as 256 palavras-código correspondentes as 

seqüências unitárias (símbolos individuais). 

Inicialmente, tem-se a idéia de que a implementação desta codificação é extremamente 

simples. Entretanto, como ocorre com muitas outras idéias simples, para se obter uma 

implementação eficiente necessitam-se de boas soluções para vários detalhes. 

O primeiro passo consiste em obter uma estrutura de banco de dados adequada para a 

tabela de seqüências, estrutura esta que permita busca e inserção bastante rápidas de uma 

seqüência. Isto se deve ao fato de a tabela ser consultada e alterada para cada símbolo, tanto 

na compressão como na descompressão. No caso da compressão, a chave de busca na tabela é 

uma seqüência de símbolos, e a informação procurada é o seu código associado. Na 

descompressão ocorre o inverso: a chave de busca é um código e a informação procurada é a 

seqüência associada ao mesmo. Por este motivo, embora na compressão e na descompressão 

sejam usadas tabelas cujas informações são as mesmas, a diferença da natureza da chave de 

busca exige que a estrutura de dados da tabela seja diferente nas duas fases. 

Na implementação do algoritmo de compressão/descompressão LZW, a definição do 

tamanho em bits das palavras-código é um fator crucial, por sua influência direta no tamanho 

das tabelas. Este tamanho das tabelas é uma função exponencial do tamanho das palavra- 
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códigos; sendo que para cada bit adicional no comprimento destas, as tabelas dobram de 

tamanho. Logo, quanto maior for o tamanho das palavras-código, maior será a taxa de 

compressão. Normalmente este tamanho é limitado pela quantidade de memória disponível 

para construção da tabela. 

Uma limitação que reduz a portabilidade do algoritmo LZW consiste em que, quando o 

número de bits das palavras código cresce, tem-se que computadores com limitações de 

memória podem não conseguir decodificar arquivos codificados por um outro computador 

que possuía mais memória disponível para construção da tabela. 

 

 

2.3 – CODIFICAÇÃO PREDITIVA 

 

Em uma imagem, é relativamente fácil constatar que existe uma grande correlação entre 

os pixels adjacentes, pixels estes que podem ser adjacentes tanto espacialmente como 

temporalmente uns dos outros. No caso da Codificação Preditiva, também denominada 

DPCM (Differential Pulse Code Modulation), é realizada uma predição do elemento de 

imagem (pixel) a ser codificado. Esta predição é realizada pelos valores dos elementos 

previamente transmitidos ou codificados, e somente o erro de predição (que consiste na 

diferença entre o valor real do pixel e o valor da predição) é quantizado em níveis discretos. 

Estes níveis são então codificados por entropia, por um dos processos da seção 2.2. É 

importante ressaltar que para se decodificar a imagem, as informações sobre o preditor 

também devem ser de conhecimento do decodificador, podendo ser transmitidas 

paralelamente aos erros de predição, como informação lateral. Um diagrama básico de um 

codificador por predição é mostrado na FIG. 2.4, onde: 

 

   e (n) = u (n) - û(n) 

   u' (n) = û(n) + e' (n) 

 

u (n) é o elemento da seqüência que está sendo codificado; 

û(n) é o valor obtido pela regra de predição com os valores anteriores a n (n-1, n-2, ...); 

e (n) é o valor do erro de predição e e’(n) é o seu valor quantizado; 

u’(n) é o valor reconstituído de u(n); 

δ u(n) é o erro de quantização de e(n) e é obtido por u(n) – u’(n) ou e’(n) – e(n). 
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FIG. 2.4 – Diagrama em Blocos do Codificador por Predição 

 

Observando-se a FIG. 2.4 nota-se que um codificador preditivo possui três componentes 

bem definidos: 

 

·  Preditor; 

·  Quantizador (Opcional); 

·  Codificador por Entropia. 

 

Como os diversos codificadores por entropia já foram devidamente estudados na seção 

2.2, serão examinados com mais detalhes o Preditor e o Quantizador. 

O Preditor pode ser linear ou não linear, dependendo da predição ser uma função linear 

ou não dos elementos de imagem utilizados na predição. 

A ordem de execução da predição é relacionada à varredura da imagem. Assumir-se-á o 

modelo “raster” convencional, ou seja, a construção da imagem a partir do canto superior 

esquerdo por linhas como efetuado no processo de leitura/escrita europeu ocidental, conforme 

representado na FIG. 2.5. 

 

 

FIG. 2.5 – Processo de Varredura Convencional – “Raster” 

 

Na grande maioria das técnicas que utilizam a predição como algoritmo de descorrelação 

dos dados originais, apenas os pixels já varridos (ou transmitidos) são utilizados na 

Pixels varridos
Pixel atual
Pixels futuros

Quantização
(Opcional)

Codificador
p/ Entropia

Preditor
com retardo

+

+
+

-

u (n)

û (n)

u' (n)

e (n) e' (n) e. (n)Quantização
(Opcional)
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Preditor
com retardo

+

+
+

-
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û (n)

u' (n)
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determinação do valor predito. Este processo é denominado de causal, devido ao fato de que 

só os valores conhecidos são utilizados. Neste trabalho será proposta a utilização de pixels 

“futuros”, na vizinhança do pixel a ser codificado, em um processo de predição não causal. 

O Quantizador realiza, basicamente, duas operações: primeiro reparte o conjunto dos 

possíveis valores dos símbolos a serem codificados em uma coleção finita de subconjuntos e, 

depois, para cada um destes subconjuntos, escolhe um valor representativo para todos os 

símbolos daquele subconjunto. 

  Quando apenas dois níveis de quantização são utilizados, o sistema DPCM recebe a 

denominação especial de Modulação Delta (DM). Neste caso, para obtermos uma qualidade 

de imagem adequada é necessária uma taxa de amostragem do sinal algumas vezes maior que 

a taxa de Nyquist (DEJAGER, 1952, p. 442-466). Embora tenha sido bastante usada para 

codificação de diversos sinais (por exemplo, sinais de voz), a Modulação Delta não encontrou 

grande aceitação em codificação de sinais de imagens, muito provavelmente por serem 

necessárias altas taxas de amostragem na sua implementação. 

Após o processo de codificação o valor do erro de predição quantizado e’(n) é codificado 

por entropia, sendo obtido então o valor de e.
(n), valor este que é transmitido ou armazenado. 

No processo de decodificação o que se tem é um decodificador por entropia em sua 

entrada seguido pelo loop de predição idêntico ao existente no codificador, onde reconstitui-

se o valor de u’(n). Este processo está representado na FIG. 2.6. 

 

 

 

FIG. 2.6 – Diagrama em Blocos do decodificador por Predição 
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Todo o processo descrito anteriormente pode ser exemplificado pelos valores na TAB. 

2.1. Para esse exemplo utilizou-se como predição o valor do pixel imediatamente anterior e o 

quantizador da FIG. 2.7. 

TAB. 2.1 - Exemplo de Codificação DPCM 

  FIG. 2.7 – Exemplo de Quantizador  

 

O desempenho da codificação Preditiva pode ser otimizado através da adaptação das 

características do quantizador e do preditor às variações nos parâmetros estatísticos locais dos 

dados da imagem. Tal processo se denomina adaptativo. A codificação é dita adaptativa se, 

por exemplo, realiza-se uma mudança na predição baseada na estatística local da imagem, ou 

varia-se o número de níveis do quantizador baseando-se num critério visual, ou ainda, 

simplesmente não codificando-se o erro de quantização se este estiver abaixo de um 

determinado limiar.  

Os preditores adaptativos possuem como uma de suas finalidades principais melhorar a 

qualidade global da imagem reconstituída, especialmente nas transições abruptas, ou seja, nas 

bordas. (“edges”). 

Para transmissões em baixas taxas de bits o desempenho da Codificação DPCM se 

deteriora rapidamente. Uma forma de melhorar um pouco o processo consiste em atrasar a 

codificação de um elemento de imagem até que a tendência futura do sinal possa ser 

observada, e assim codificar este elemento de modo a levar vantagem desta tendência. Esta 

técnica é chamada Codificação com retardo (“Delayed Coding”) (MODESTINO et alli, 1981, 

p. 1786-1798). 

A Codificação Preditiva, por ser a base do método proposto, será novamente abordada no 

Capítulo 4, com o estudo de alguns preditores lineares e não-lineares. 

 

 

4 e'(n)

1
-256 -4 -2 2 4 256

e(n)
-1

-4

n u(n) û(n) e(n) e'(n) u’(n) δδδδu(n) 

0* 100 - - - 100 0
1 102 100 2 1 101 1
2 116 101 15 4 105 11
3 116 105 11 4 109 7
4 114 109 5 4 113 1
5 110 113 -3 -4 109 1

* - Primeira amostra: Quantizada separadamente com um maior nº de bits
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FIG. 2.8 – Diagrama em Blocos do Codificador com Predição Adaptativa 

 

 

2.4 – CODIFICAÇÃO POR TRANSFORMADAS 

 

Do mesmo modo que um sinal unidimensional pode ser representado por uma 

combinação linear de funções ortonormais de base, uma imagem pode ser representada com 

base em um conjunto completo de imagens ortonormais. Uma imagem representada por uma 

matriz U de dimensão M x N tem o seu par de transformadas definido em (JAIN, 1989) por: 
 

V = AM U AN 

 

U = A*M
T V A*N

T 

onde, 
 

V é a imagem transformada; 

AM e AN são matrizes unitárias de dimensões M x Me N xN respectivamente; 

A*M
T e A*N

T são os conjugados transpostos das matrizes mencionadas acima e, como as 

mesmas são unitárias, são as próprias inversas 
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Algoritmo
Adaptativo
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Como algumas das características principais das tranformadas unitárias tem-se: 

 

• Conservação de Energia: A imagem transformada conserva toda a energia 

(informação) da imagem original; 

• Compactação de Energia: As transformadas unitárias de interesse são aquelas que 

concentram uma grande parcela da energia da imagem original em relativamente poucos 

elementos (coeficientes) da imagem transformada. Como a energia total é conservada, 

teremos um número significativo de elementos na matriz da imagem transformada com 

extremamente pouca energia, permitindo que sejam descartados muitos destes coeficientes 

sem que a imagem seja significativamente alterada. Com isto consegue-se codificar imagens a 

taxas de bits menores que 1 bit por pixel com uma perda relativamente pequena de qualidade; 

• Descorrelação: Enquanto os elementos da imagem original são altamente 

correlatados, os elementos da imagem transformada tendem a ser descorrelatados. 

 

Vários tipos de transformadas são utilizadas em codificação, diferindo em eficiência, em 

compactação de energia e em requisitos computacionais (rapidez). A transformada ótima é 

usualmente definida como aquela que gera coeficientes descorrelatados e minimiza o erro 

médio quadrático da imagem reproduzida, tendo fixado o número de coeficientes a serem 

utilizados. Esta transformada é conhecida como transformada de Karhunen-Loeve (KL), 

sendo a melhor de todas as transformadas lineares no que diz respeito a compactação de 

energia e a descorrelação (HARRISON, 1952, p. 764-783). 

Dependendo da situação e da relação custo/desempenho, blocos uni, bi e tridimensionais 

(uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais) podem ser usados na Codificação por 

Transformadas. As transformadas mais usadas em codificação de imagem estão citadas na 

TAB. 2.2. 

De modo a obter-se uma codificação por transformadas prática, divide-se a imagem em 

blocos retangulares, sendo cada bloco então codificado de forma independente. Uma imagem 

representada por uma matriz de dimensões N x M é dividida em blocos de tamanho p x q, 

obtendo-se então NM/pq blocos. Obtém-se assim uma redução significativa no número de 

operações necessárias para transformar toda a imagem. A divisão da imagem em blocos 

permite também que características locais da imagem sejam exploradas, todavia um bloco de 

dimensões muito reduzidas não proporciona taxas de compressão significativas 

(NETRAVALI et alli, 1980, p.366-406). 
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TAB. 2.2 – Principais Transformadas de Imagens 

 

Na prática, tem-se que os blocos de dimensões 8x8 ou 16x16 são os que produzem 

melhores resultados (JAIN, 1989). 

Após a transformação é realizada a quantização da imagem transformada. O quantizador 

utilizado geralmente é uniforme, variando-se o passo em função do coeficiente a ser 

quantizado. Na prática costuma-se atribui um número zero de bits aos coeficientes com pouca 

energia, aumentando-se este número conforme a quantidade de energia seja mais significativa 

nos elementos da imagem transformada. 

Ao final codificam-se os valores fornecidos pelo quantizador por um dos métodos de 

codificação por entropia da seção 2.2, transmitindo-se ou armazenando-se o resultado obtido. No 

processo de decodificação segue-se o processo inverso, decodificando-se a informação e 

realizando-se a transformada inversa dos valores quantizados da imagem transformada. Na FIG. 

2.9 tem-se uma representação do processo mencionado. 

 

FIG. 2.9 – Codificação e Decodificação por Transformada 

q V i V'i q

p U i A pU iA q
T Quantizador Cod ificador Tx p

V'i

Tx Decodificador A p
*TV *

iA q
* U 'i

Nome Rápida
Compactação 

de Energia
Características

DFT (Discrete 

Fourier Transform)
Sim Muito boa

Uitlizada em processamento de sinais, para
implementação de convoluções e filtragens

Coseno [2] Sim Excelente
Utilizada em imagens digitais com alta correlação
(ρ > 0,5)

Seno Muito Muito boa Utilizada na implementação da KL Rápida

Hadamard [3] Muito Boa
Extremamente simples de se implementar (não
tem multiplicações). Prática para blocos de
imagens com pequenas dimensões (4 x 4 pixels)

Slant Sim Boa
É a de melhor desempenho entre as
transformadas não senoidais e cosenoidais
rápidas

KL (Karhuenen 

Loeve) [3]
Não

Ótima (Média 
quadrática)

Difícil de implementar, por isso as senoidais e
cosenoidais são mais utilizadas

KL Rápida Sim Boa
Elaborada a partir da Transformada Seno, não
alcança o desempenho da KL
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Técnicas adaptativas de codificação por transformadas são possíveis, alterando-se, por 

exemplo, os critérios de seleção e quantização dos coeficientes de modo a alcançar-se uma 

melhora nos requisitos subjetivos de qualidade de imagem. 

Em termos de desempenho, para imagens digitais bidimensionais, pode-se dizer de um 

modo genérico que a Codificação por Transformadas é melhor que a Codificação Preditiva 

para taxas de bits abaixo de 2 ou 3 bits por pixel (JAIN, 1989). 

 

 

2.5 – CODIFICAÇÃO HÍBRIDA 

 

Definem-se como técnicas de Codificação Híbridas (LIM, 1989) aquelas que combinam 

duas ou mais técnicas para codificação de uma imagem. Um exemplo clássico de utilização 

da Codificação Híbrida é a utilização de Codificação por Transformadas em conjunto com as 

técnicas de Codificação Preditiva. 

A Codificação Híbrida atua como alternativa para imagens que não possuem estatísticas 

estacionárias. Para fontes de símbolos com estatística estacionária, a Codificação por 

Transformadas com grandes blocos remove praticamente toda a redundância estatística do 

sinal da imagem. Porém para imagens reais, que não possuem estatísticas estacionárias, os 

blocos devem ser menores, para que técnicas adaptativas possam acompanhar as mudanças 

nas estatísticas locais da imagem. Blocos menores também podem ser usados se a codificação 

é adaptativa de modo a tirar vantagem das características psico-visuais do olho humano. 

Porém, utilizando-se blocos menores, uma considerável redundância entre blocos existirá 

mesmo após a Codificação por Transformadas. Esta redundância é então reduzida pela 

implementação da Codificação Preditiva entre esses Blocos. 

 
 

FIG. 2.10 – Exemplo de Implementação de Codificação Híbrida 
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2.6 – OUTRAS CODIFICAÇÕES 

 

Existem técnicas de codificação que são baseadas em partes ou combinações das técnicas 

de codificação apresentadas, assim como existem aquelas que não guardam nenhuma relação 

com as mesmas. Entre estas podem ser citadas: 

 

2.6.1 – CODIFICAÇÃO INTERPOLATIVA / EXTRAPOLATIVA 

 

Na Codificação Interpolativa / Extrapolativa, um subconjunto de elementos da imagem é 

previamente escolhido para codificação, sendo os demais descartados. Para este subconjunto, 

qualquer dos métodos apresentados até agora pode ser usado na codificação. Os elementos de 

imagem que não foram selecionados para codificação são reproduzidos no receptor (por 

Interpolação ou Extrapolação), usando-se para isso a informação contida no subconjunto dos 

elementos da imagem codificados e transmitidos. 

A Codificação Interpolativa / Extrapolativa é utilizada na codificação das informações de 

crominância de imagens. Devido aos aspectos psicofísicos da visão humana, a sensibilidade à 

variação espacial de informações de croma é consideravelmente inferior à sensibilidade à 

variação espacial de informações de luminância, de modo que os dados de croma podem ser 

sub-amostrados. Na TAB. 2.3 tem-se os formatos adotados para a amostragem de imagens 

digitais coloridas (ORZESSEK et alli, 1998, p. 20-23). 

TAB. 2.3 – Formatos para Amostragem Interpolativa de Imagens Digitais Coloridas 

 

4:2:0 4:1:1
TIPOS DE 

AMOSTRAGEM
4:4:4 4:2:2

H

V

Y

Cr

Cb

RESOLUÇÃO
100%

100%

50%

100%

50%

50%

25%

100%

AMOSTRAGEM
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Na Codificação Extrapolativa, os elementos das linhas posteriores são extrapolados dos 

elementos das linhas anteriores, um a um. No primeiro elemento em que o erro de 

extrapolação supere um limiar previamente estabelecido, o processo pára. Este elemento é 

então codificado juntamente com seu endereço e os próximos elementos são extrapolados 

novamente. 

Basicamente podem ser divididas, as técnicas de Codificação Interpolativa e 

Extrapolativa, em duas categorias distintas. São elas: 

 

• Fixas: Quando um conjunto fixo de elementos de imagem é selecionado para 

codificação e o restante dos elementos é Interpolado / Extrapolado; 

• Adaptativas: Quando varia-se o critério de seleção do conjunto de elementos a ser 

selecionado, e/ou muda-se a estratégia para Interpolação / Extrapolação dos elementos restantes. 

 

 

2.6.2 – QUANTIZAÇÃO VETORIAL (VQ) 

 

Na seção 2.3, quando foi visto o quantizador na Codificação Preditiva verificou-se que a 

quantização envolve duas operações básicas: 
 

1. A divisão do conjunto de símbolos a codificar em subconjuntos; 

2. Escolha de um valor que represente todos os símbolos de cada subconjunto. 
 

Na Quantização Vetorial (VQ) estas duas operações também ocorrem, porém não mais 

num espaço unidimensional, e sim num espaço vetorial N-dimensional. Assim, se o espaço 

vetorial é dividido em 2NR subconjuntos, cada um possuindo seu valor representativo ou 

vetor-código correspondente, então blocos b de N pixels podem ser codificados com RN bits 

por bloco ou R bits por pixel. 

 

 

2.6.3 – CODIFICAÇÃO POR CONTORNOS 

 

A base desta técnica consiste na detecção das bordas (edges) da imagem. Como borda 

entende-se a fronteira existente entre duas regiões cujos níveis de intensidade (luminância), 
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textura ou croma predominantes são razoavelmente diferentes. Pode-se definir uma borda 

como uma descontinuidade de uma destas características da imagem (MARQUES et alli, 

1999, p. 51-53). 

Na codificação por contornos a imagem é dividida em áreas distintas, através da detecção 

das bordas existentes entre estas áreas. Passam então a existir as áreas de contorno (onde estão 

localizadas as bordas) e o restante da imagem. 

As regiões de contorno, por possuírem representação binária, são codificadas por 

métodos como o RLC. As demais áreas da imagem, que contém componentes de baixa 

freqüência espacial e informações de textura, podem ser codificadas por métodos como a 

predição e a transformada. 
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3 - MÉTODOS DE COMPACTAÇÃO DE IMAGENS 
 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados várias técnicas e métodos utilizados na compactação 

de imagens, elaborados a partir das informações apresentadas no Capítulo 2. Inicialmente a 

codificação preditiva será objeto de um estudo mais aprofundado. 

Outras técnicas, como as Codificações Rice-Golomb ou por Contexto ((RICE, 1983), 

(RICE, 1991), (GOLOMB, 1966, p. 399-401) e (RICE, 1979)), que servem como base para 

uma série de métodos mais recentes de compactação, também são apresentadas. 

No final do capítulo serão apresentados os métodos mais recentes, tidos como do estado 

da arte, como o FELICS (HOWARD et alli, 1993, p. 351-360), (Fast Efficient Lossless Image 

Codec), LOCO (WEINBERGER et alli, 2000) (Low Complexity, Context-Based, Lossless 

Image Compression Algorithm) e CALIC (WU et alli, 1997, p. 437-444) (Context-based, 

Adaptive, Lossless Image Codec). 

 

 

3.2 –PREDIÇÃO 

 

Como já foi apresentado no Capítulo 2 , a Codificação Preditiva utiliza uma previsão do 

elemento de imagem a ser codificado. Obtida esta previsão, se codifica apenas a diferença 

entre o valor real do pixel e o valor previsto. Como os elementos de imagem são altamente 

correlatados na grande maioria das vezes, o histograma da “imagem diferença” (imagem que 

se obtém subtraindo, módulo 256, da imagem original os valores preditos) terá seus valores 

concentrados em torno de 0 e de 255. A subtração é efetuada em módulo 256 para evitar o 

surgimento de números negativos e a necessidade de um bit adicional para representação do 

sinal. As FIGS. 3.1 e 3.2 mostram exemplos de histogramas da imagem original e da imagem 

diferença. 
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FIG. 3.1 – Histograma de uma imagem original (Jgold) 

 
 

 

FIG. 3.2 – Histograma da imagem diferença após um processo de predição (Jgold – Método Proposto) 

 

Na FIG. 3.1 percebe-se claramente que a distribuição dos valores dos pixels ocorre ao 

longo dos valores possíveis de intensidade, existindo valores com maior incidência que outros. 

Ao examinar a FIG. 3.2 percebe-se que os pixels com valores próximos a 0 e a 255 são 

bem mais freqüentes que  pixels com valores intermediários. Então, se for aplicada a esta 

imagem uma das técnicas de codificador por entropia vistas na seção 2.3, a compactação 
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obtida, muito provavelmente, será superior a compactação da imagem normal sem nenhum 

tipo de processamento. 

 

3.3 –PREDIÇÃO LINEAR 

 

A Predição linear é amplamente utilizada por sua simplicidade e pela facilidade de 

análise matemática que permite. Uma predição linear de u(n), û(n), com base em u’(n-1), 

u’(n-2), ...., u’(n-N), é dada por: 

 

       N 

û(n) =  Σ  ∝i u’(n-i) + ∝0           (3.1) 
     i=1 

 

Assumindo que E[ u’(i)] = E[ u(i)], i = n, n-1,..,n-N, que estes valores são conhecidos e 

que o preditor é despolarizado, i.e. E[û (n)] = E[u (n)], a expressão acima pode ser reduzida a: 

 

    N 

û(n) =  Σ ∝i {u’(n-i)- E[ u(n-i)]} + E[ u(n)]          (3.2) 
   i=1 

 

Ajustando a expressão: 

 

                   N 

û(n) - E[ u(n)] =  Σ ∝i {u’(n-i)- E[ u(n-i)]}          (3.3) 
              i=1 

 

Simplificando: 

 

ŵ (n)= û(n) - E[ u(n)] 
 

w’ (n-i)= u’(n-i) - E[ u(n-i)] 

Tem-se: 

 

          N 

ŵ (n) =  Σ ∝i w’ (n-i)           (3.4) 
        i=1 
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O próximo passo consiste na obtenção dos coeficientes ∝∝∝∝i . Os mesmos podem ser 

determinados a partir um critério de otimização de desempenho ou então de forma a obter-se 

uma fácil implementação do preditor. 

Utilizando como critério para determinação de ∝∝∝∝i na EQ. 3.4 o mínimo erro médio 

quadrático de predição (MMSE) (BROWN, 1960, p. 28-32) o mesmo será calculado para que 

seja minimizado o valor de E [w’ (n) - ŵ (n)] 2. 

 
E [w’(n) - ŵ(n)] 2 = E  [w (n) 2

 - 2 w’(n)ŵ(n) - ŵ(n) 2] 
 

E [w’(n) - ŵ(n)] 2 = E [w (n) 2]- 2 E [w’(n)ŵ(n)] – E [ŵ(n) 2] 
 

           N 

E [w’(n) - ŵ(n)] 2 = E [w (n) 2]- 2 E [w’(n) Σ ∝j w’ (n-j)] 
          j=1 

           N 

 – E (Σ [∝j w’ (n-j)] 2) 
         j=1 

 
            N 

E [w’(n) - ŵ(n)] 2 = E [w’(n) 2]- 2 E [Σ ∝j w’(n) w’ (n-j)]  
          j=1 

    N   N    N 

– E [Σ[∝i w’(n-i)] 2 - ΣΣ 2∝i ∝j w’(n-i)w’(n-j)] 
               i=1    i=1 j=1 

 

Derivando-se em relação a ∝j e igualando-se a zero, tem-se: 

           N 

0 = - 2E [w’(n) w’(n-j)- E Σ ∝i w’(n-i) w’ (n-j)] ; j = 1,2, ... N 
        j=1 

 

Fazendo: 

 

dj
 = E [w’(n) w’(n-j)]; j = 1,2, ... N 

 

rij
 = E [w’(n-i) w’(n-j)]; j = 1,2, ... N 
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Utilizando-se notação matricial, sendo R = {Rij}, a matriz autocorrelação de w’, e os 

vetores coluna d = { dj }  e  ∝∝∝∝ = {∝∝∝∝i} , temos que, sendo R não-singular: 

 

∝∝∝∝ = R-1 d             (3.5) 
 

 

3.3.1 – IMPLEMENTAÇÕES COM PREDIÇÃO LINEAR 

 

A primeira definição na implementação da Predição Linear consiste em quantos 

elementos da imagem serão utilizados na predição. Uma das possibilidades é uma predição 

uni-dimensional. A mesma utiliza, na predição do pixel atual, elementos de imagem 

localizados em uma, e apenas uma, das dimensões da imagem que está sendo codificada. 

Normalmente a informação lateral deste preditor se resume à primeira linha ou coluna da 

imagem, a qual precisa ser transmitida para a restauração posterior da imagem original (essa 

linha ou coluna também pode ser compactada). 

Um exemplo desta predição consiste em utilizar o valor do pixel imediatamente anterior 

ao pixel que está sendo codificado como o valor ótimo. Este esquema da predição linear uni-

dimensional está descrito na FIG. 3.3. 

FIG. 3.3 – Codificação por Predição Linear Uni-Dimensional 

 

A predição linear também pode ser bi-dimensional, onde são utilizados, na predição do 

pixel atual, elementos de imagem localizados em ambas as dimensões da imagem que está 

sendo codificada Este preditor pode ter dois processos de implementação. O primeiro 

processo de codificação é através da predição linear bi-dimensional com coeficientes não-

ótimos. Este processo é implementado por uma previsão do pixel que será codificado levando 

em consideração os outros pixels na sua vizinhança multiplicados por coeficientes (pesos) de 

x 1 x 2 x 3 x 4 y 1 y 2 y 3 y 4

x 5 x 6 x 7 x 8 y 5 y 6 y 7 y 8

x 9 x 10 x 11 x 12 y 9 y 10 y 11 y 12

x 13 x 14 x 15 x 16 y 13 y 14 y 15 y 16yn = [(xn)-(xn-1)]mod 256

ORIGINAL CODIFICADO

para n=1

para n>1

y n  = x n

CODIFICAÇÃO
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modo a se obter uma melhor previsão do pixel a ser codificado. Neste caso, os coeficientes 

não são obtidos com base em nenhum critério de desempenho, ou seja, são não-ótimos. Como 

exemplo, podem ser usados coeficientes que levem à média destes pixels, supondo-se os três 

pixels vizinhos da FIG. 3.4 tem-se Ca=0,3333, Cb=0,3333 e Cc=0,3333. Podem ser utilizados 

também coeficientes para previsão planar (JAIN, 1989), com Ca = 1, Cb = - 1 e Cc = 1. 

Percebe-se também que, diferentemente do caso uni-dimensional, devem ser armazenadas ou 

transmitidas a primeira linha e a primeira coluna da imagem para a recuperação posterior do 

valor predito. Além disto, os coeficientes usados na predição também podem ser armazenados 

ou transmitidos, caso o receptor desconheça os mesmos. 

 

 

FIG. 3.4 – Codificação por Predição Linear Bi-dimensional (Coeficientes não Ótimos) 

 

Além dos métodos não-ótimos, tem-se o preditor linear bi-dimensional ótimo. Neste tipo 

de preditor os coeficientes são ótimos em relação a um determinado critério de desempenho. 

Utilizando o critério da minimização do erro médio quadrático que já foi visto nos parágrafos 

anteriores desta seção , obtemos os coeficientes utilizando a EQ. 3.5. 

Se forem utilizados como elementos de predição os três pixels adjacentes utilizados na 

FIG. 3.4, alterando apenas a notação utilizada no caso geral, com relação aos valores de Ca, 

Cb e Cc que agora seriam os coeficientes  ∝∝∝∝1111, ∝∝∝∝2 e ∝∝∝∝3, e assumindo que a média da imagem 

foi feita igual a zero por subtração da média, os coeficientes ∝∝∝∝i ficam sendo calculados da 

forma expressa na EQ. 3.6. Os elementos da matriz correlação R e os elementos da matriz 

coluna d são obtidos através do levantamento de estatísticas da imagem. 

 

 

-1

∝∝∝∝1 E(Xa2) E(XaXb) E(XaXc) E(XnXa)

∝∝∝∝2 = E(XbXa) E(Xb2) E(XbXc) E(XnXb)

∝∝∝∝3 E(XcXa) E(XcXb) E(Xc2) E(XnXc)

x1 x2 x3 x4 Yn = {(Xn)-[(Ca.Xa)+(Cb.Xb)+(Cc.Xc)]}mod 256 y1 y2 y3 y4

x5 x6 x7 x8 y5 y6 y7 y8

x9 x10 x11 x12 Xb Xc Cx = Coeficientes não ótimos y9 y10 y11 y12

x13 x14 x15 x16 Xa Xn Pixels Armazenados y13 y14 y15 y16

ORIGINAL

Xn = Pixel atual

CODIFICADOCODIFICAÇÃO

(3.6) 
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Deve ser ressaltado que, para a obtenção da imagem original sem perdas após 

decodificação, além das primeiras linha e coluna da imagem original e dos coeficientes 

ótimos calculados para codificação, deve ser armazenado ou transmitido também o valor da 

média da imagem original. Na FIG. 3.5 tem-se uma representação do processo de codificação 

com preditor linear bi-dimensional ótimo. 

 

 

FIG. 3.5 – Processo de Codificação por Predição Linear Bi-dimensional (Coeficientes Ótimos) 

 

Uma variante do Processo anterior, implementada para se aproveitar melhor as 

características locais de determinadas áreas das imagens consiste no Método de Predição 

Linear Bi-dimensional Ótimo por Blocos. Este método efetua subdivisões da imagem em 

blocos e realiza a predição linear bi-dimensional ótima em cada um desses blocos. Assim, 

para cada bloco acha-se uma média e três coeficientes ótimos. 

Neste método, para a reconstrução da imagem original, é necessário que sejam 

armazenados ou transmitidos, além das primeiras linhas e colunas da imagem, todos os 

coeficientes dos blocos criados pela sub-divisão da imagem bem como as médias destes 

mesmos blocos. Percebe-se que a quantidade de informação extra a ser armazenada ou 

transmitida, além da imagem diferença, aumenta consideravelmente. Porém como a imagem 

diferença obtida por este método normalmente sofre uma compactação de boa eficiência, o 

resultado final torna-se satisfatório. Isto se deve principalmente ao fato de que, geralmente, 

uma imagem possui áreas de características bem distintas uma das outras, permitindo que o 

método em blocos se adapte às mudanças da estatística da imagem, possibilitando resultados 

melhores que o método global.

IMAGEM 
ORIGINAL

IMAGEM COM 
MÉDIA NULA

IMAGEM 
"MÉDIA"

CODIFICAÇÃO

CÁLCULO DOS 
COEFICIENTES 

ÓTIMOS
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3.4 –PREDIÇÃO NÃO LINEAR 

 

Em muitos casos preditores não-lineares são mais simples de implementar do que o 

preditor linear ótimo, podendo proporcionar melhores resultados. A seguir são apresentados 

alguns exemplos de predição não-linear. 

 

3.4.1 - PREDIÇÃO POR MEDIANA ADAPTATIVA 

 

Um dos métodos não-lineares que melhor combina simplicidade e alta eficiência é a 

técnica de Predição por Mediana Adaptativa (MAP) desenvolvida por Martucci 

(MARTUCCI, 1990, p. 1310-1313), que combina predição linear com um seletor de mediana 

(não-linear). 

Usando três preditores lineares a seleção por mediana produz bons resultados de 

compactação. Os preditores básicos do MAP, todos causais, são os valores dos pixels verticais 

e horizontais adjacentes e um preditor linear denominado preditor de rampa diagonal, que 

utiliza três pixels adjacentes, já visto na seção 3.3, conforme a EQ. 3.7. 
 

YN = MED (XA, XC, Z)    (3.7) 

onde: 

 

• YN é o valor predito; 

• MED é a operação para obtenção da mediana; 

• Z = (XA + XC - XB), sendo XA, XB e XC dispostos conforme a FIG. 3.4. 

 

Para uma melhor análise do MAP, serão consideradas quatro situações relativas à região 

da imagem onde se encontra o pixel que está sendo processado. As possíveis situações estão 

apresentadas na FIG. 3.6. 
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FIG. 3.6 – Variações de Intensidades em Níveis de Cinza 

 
1. variação horizontal de intensidade onde pixels com valores iguais estão alinhados 

verticalmente: XN ~= XC; 

2. variação vertical de intensidade onde pixels com valores iguais estão alinhados 

horizontalmente: XN ~= XA; 

3. 45° variação de intensidade onde pixels com valores iguais estão alinhados em -45°: 

XN ~= XB; 

4. -45° variação de intensidade onde pixels com valores iguais estão alinhados em 45°: 

XN ~= XA + XC - XB. 

 

Analisando o processo de predição para as condições descritas na FIG. 3.6, tem-se que 

para variações de nível de cinza dos tipos 1 (horizontal) e 2 (vertical) os preditores escolhidos 

são XC e XA respectivamente. Para a variação do tipo 3 (45°), a suposição é que o preditor 

ótimo seria XB. Como este valor não está incluso diretamente nas opções de preditores da 

mediana MAP, o resultado não é necessariamente o ideal, embora seja satisfatório, pois o 

valor de Z será obtido a partir de XA, XB e XC. Logo, a principal limitação do MAP acontece 

para variação do tipo 4 (-45º) onde XA = XC, pois não existem valores para tal predição nas 

opções do MAP. Para este caso tem-se valores de predição que podem ser definidos como 

satisfatórios quando Z é obtido a partir de  XA + XC - XB como visto em (ZETTERBERGER 

et alli, 1984, p. 457-462) e (HANG et alli, 1985). 

A Predição por Mediana Adaptativa (MAP) consiste num poderoso processo não-linear 

de predição, aliando simplicidade, eficiência e velocidade de processamento. É usada em 

várias outras técnicas, como será visto nas próximas seções. A sua eficiência e simplicidade 

foram decisivas para inclusão da mesma como uma das técnicas de predição utilizadas no 

método proposto 
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3.4.2 - PREDITOR NÃO-LINEAR CAUSAL COM INFORMAÇÃO LATERAL DE POSIÇÃO 

 

Um método desenvolvido anteriormente (ALVES, 1993), e que foi utilizado como base 

para o  método proposto, utiliza o seguinte procedimento: escolhe-se  entre três pixels causais 

ao redor do pixel atual, aquele que tiver o valor mais próximo do valor do pixel atual. Este 

pixel será utilizado como preditor. A diferença entre este pixel e o pixel a ser codificado é 

armazenada ou transmitida. A informação de posição (informação lateral), indicando o pixel 

com o qual foi realizada a diferença, também tem que ser armazenada, para que o 

decodificador possa reconstruir a imagem original, sendo este processo apresentado na FIG. 

3.7. 

 

 

FIG. 3.7 –Codificação por Predição Não-Linear Causal com Informação Lateral de Posição 

 

Ao ser implementado este método apresentou um resultado global de compactação que 

não era satisfatório, pois se a compactação da imagem diferença atingia bons índices, como 

era necessário transmitir ou armazenar o arquivo de informação lateral, a soma de ambos 

tornava o resultado global não satisfatório. Convém esclarecer que o arquivo de informação 

lateral, que só possuía três símbolos (para as três posições possíveis para os pixels causais ao 

redor, como na FIG. 3.7), era também compactado, mas por possuir dimensões iguais às da 

imagem (uma posição para cada pixel da imagem), contribuía para que o resultado total não 

fosse satisfatório. 

x 1 x 2 x 3 x 4 Yn = {(Xn)-[pixel mais próximo(Xa,Xb,Xc)]}mod 256 y 1 y 2 y 3 y 4

x 5 x 6 x 7 x 8 & y 5 y 6 y 7 y 8

x 9 x 10 x 11 x 12 y 9 y 10 y 11 y 12

x 13 x 14 x 15 x 16 y 13 y 14 y 15 y 16

Armazenados Primeira Linha e Primeira Coluna +

L 1 L 2 L 3 L 4

L 5 L 6 L 7 L 8

L 9 L 10 L 11 L 12

L 13 L 14 L 15 L 16

Imagem Diferença

Informação Lateral de Posição

ORIGINAL CODIFICADOCODIFICAÇÃO

Ln = {(La, Lb ou Lc) Se pixel mais próximo (Xa, Xb ou Xc)}

Xb Xc

Xa Xn

Xn = Pixel atual

Xa = Pixel anterior

Xb = Pixel sup. esq.

Xc = Pixel superior
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Uma variante para esta implementação foi então implementada de modo a tentar 

minimizar a influência da informação lateral no resultado global. A base para a mesma foi a 

divisão da imagem em blocos, de modo a aproveitar as características locais da imagem, 

como descrito na seção 3.3.1. 

Em vez de se processar a diferença obtida em um pixel por vez, analisou-se o 

comportamento das diferenças em um bloco de quatro pixels. Assim, calcula-se o valor do 

erro médio quadrático da predição para cada uma das três direções possíveis, sendo este erro a 

soma dos valores do erro de cada pixel para todos os pixels que fazem parte do bloco. 

 

 

 

FIG. 3.8 – Bloco de 4 pixels utilizado no preditor Não-Linear Bi-dimensional em Blocos 

 

O método usado para esta implementação consiste em: 

 

a) Para cada bloco acha-se o erro médio quadrático total de predição com relação a 

um determinado preditor (posição de pixel). Por exemplo, supondo que o preditor 

utilizado seja o pixel superior ao que está sendo analisado, os preditores dos pixels 

1 e 2 serão os pixels superiores a estes, porém o preditor do pixel 3 será o pixel 1, 

e o preditor do pixel 4 será o pixel 2, como na FIG. 3.8; 

b) Calcula-se o erro médio quadrático total para o bloco levando em conta os 

preditorres utilizados (o erro total é a soma dos erros de cada pixel). O procedimento 

é repetido para os outros preditores (à esquerda e na diagonal superior a esquerda do 

pixel atual); 

c) Escolhe-se então o preditor que produz o menor erro total para o bloco de quatro 

pixels como sendo o preditor ótimo do bloco, sendo armazenadas as diferenças 

individuais por pixel na imagem diferença e a direção das diferenças para o bloco 

no arquivo de informação lateral. 

 

P 1 P 2

P 3 P 4

Armazenados Primeira ColunaPrimeira Linha e

P1 P2

P3 P4

P1 = Pixel 1

P2 = Pixel 2

P3 = Pixel 3

P4 = Pixel 4
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É óbvio que este preditor, escolhido para o bloco, nem sempre é o melhor preditor para 

cada pixel individualmente. Porém, apesar disto, a compactação da imagem diferença 

produzida utiIizando-se este preditor obteve resultados satisfatórios e, como nesta variante da 

técnica o arquivo que contém a informação lateral (arquivo de direções) é reduzido à quarta 

parte de seu tamanho, a compactação global da imagem é satisfatória. Além disto, este 

processo é realizado de forma simples e rápida, sem grande complexidade. 

 

3.5 – PREDIÇÃO POR CONTEXTO 

 

Como já visto anteriormente, técnicas de compressão de imagem tentam reduzir a 

redundância entre os pixels, diminuindo a quantidade de correlação na imagem,  por meio de um 

algoritmo de descorrelação, ao reduzir a entropia de 1ª ordem desta imagem e codificar a imagem 

obtida. O uso da codificação por predição em uma imagem com algum grau de correlação produz 

uma imagem diferença que tem um máximo de ocorrências (“peaking”) em seu histograma 

centrado em torno do zero. São aplicados então, nesta imagem diferença, algoritmos que 

produzem códigos de comprimento variável (VLC), como a Codificação de Huffman  ou a 

Codificação Aritmética de modo a reduzir a quantidade de bits necessários para representar esta 

imagem. 

A codificação por Contexto codifica o pixel atual com um Codificador Aritmético. As 

probabilidades que irão ser apresentadas a este codificador são obtidas a partir dos pixels da 

vizinhança do pixel atual. Uma das limitações desta codificação está em determinar 

probabilidades precisas para este Codificador Aritmético. 

A probabilidade de um determinado símbolo em um pixel acontecer é determinada Pela 

EQ. 3.8. 

 

p(x)  =       Ocorrências de (x)    , onde x= símbolo da imagem (3.8) 
 Total de pixels da imagem 

 

Para um pixel com um símbolo de probabilidade alta seria nomeada uma palavra de 

código menor, comparada a um símbolo com uma probabilidade mais baixa. Isto indica que 

códigos de comprimentos menores podem ser atribuídos se  probabilidades mais precisas 

fossem usadas. 
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A codificação por contexto provê um modo de determinar probabilidades que dependem 

dos pixels que cercam o pixel a ser codificado. A probabilidade de um símbolo em um pixel, 

determinado o contexto atual, é obtida pela probabilidade condicional da EQ. 3.9, onde s é um 

contexto representado por um código único obtido a partir dos símbolos dos pixels na 

vizinhança do pixel atual. 
 

p(x/s) =       freqüência de (x/s)    ,             (3.9) 
    freqüência total de (x/s) 

 

A precisão da probabilidade de codificar o próximo pixel depende do contexto usado na 

previsão da probabilidade, sendo sempre mais precisa quanto maior for o número de pixels   

utilizados na formação do contexto. Tal relação acarretará na primeira limitação da 

codificação por contexto: a elevada quantidade de contextos possíveis de serem encontrados. 

Esta quantidade é obtida na EQ. 3.10. 

 

Nº de Contextos= (nº de bits por pixel) 2 x nº de pixels utilizados na formação do contexto (3.10) 
 

Em geral o uso de predição não é capaz de eliminar toda a redundância existente entre os 

pixels de uma imagem. A codificação por contexto, por ser capaz de detectar a presença de 

texturas ou padrões específicos dentro de uma imagem, é utilizada nesta situação para elevar a 

eficiência da compactação através da codificação por contexto dos erros de predição. Com 

isso eliminam-se erros com uma polarização (“bias”) encontrados em determinados tipos 

destas texturas ou padrões detectados pela codificação por contexto. Este processo é 

denominado de “bias-cancelation” ((WEINBERGER et alli, 1996), (LANGDON, et alli, 

1993, p. 26-32) e (MARAGOS et alli, 1984, P. 1213-1229)) e possui diversas formas de 

implementação. 

Para ser precisa, a codificação por contexto necessita de um alto número de possíveis 

contextos. Isto acarreta diretamente em dois problemas: a necessidade de alta velocidade de 

processamento e a necessidade de uma elevada capacidade de memória para processar todos 

esses contextos. Estes problemas estão sendo solucionados com a constante evolução 

tecnológica das unidades de processamento. 

Outra limitação acontece se o número de contextos for muito grande em relação ao tamanho 

da imagem. Pode ser que não se tenha um número suficiente de amostras (pixels) para alcançar 

uma convergência na estimativa das probabilidades condicionais dentro de cada contexto, 
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conduzindo a uma codificação de baixa eficiência. Tal limitação é conhecida como “contexto 

escasso” (LANGDON et alli, 1992, p. 172-180) ou “contexto diluído” (WEINBERGER et alli, 

RISSANEN, 1996). O problema foi primeiramente formulado teoricamente por Rissanen no 

estudo da complexidade de modelos estocásticos, denominado “custo do modelo” (RISSANEN, 

1984, p. 629-636). 

Este “custo do modelo” se refere  à quantidade de informação lateral necessária para 

descrever um contexto. Se esta informação lateral é enviada explicitamente ao decodificador, 

acarretará em perda da eficiência da codificação, sendo desejado  um contexto preciso  

durante o processamento a partir dos pixels previamente codificados (causal). 

No caso de se optar, no decodificador, pela obtenção do contexto pelo processamento dos 

pixels recebidos, tanto o codificador como o decodificador ajustam um modelo adaptável para 

determinação de contexto a partir de uma fonte desconhecida utilizando um algoritmo 

automático, sem nenhuma informação lateral nem conhecimento anterior, aumentando a 

eficiência da codificação. 

De acordo com a teoria de informação este princípio é chamado de modelamento 

universal de fonte (WEINBERGER et alli, 1996) e (RISSANEN, 1984, p. 629-636), no qual 

diversos codificadores, que utilizam a codificação por contexto, são baseados. 

 

 

3.6 – CODIFICAÇÃO RICE-GOLOMB 

 

Baseado na Codificação Huffman, porém com um procedimento mais simples, 

desenvolvido por Golomb (GOLOMB, 1966, p. 399-401), existe um método de codificação que 

fornece códigos de prefixo que são sub-ótimos, mas de implementação muito mais fácil. Estes 

"Códigos de Golomb" são obtidos através do cálculo de um único parâmetro e são atualizados 

de modo dinâmico, recalculando-se o valor do parâmetro. 

Para que seja implementado o código de Golomb, os símbolos são organizados em ordem 

de probabilidade decrescente e nomeados por números inteiros n, seqüenciais e não-

negativos, começando com 0 para o evento mais provável. Para codificar o símbolo associado 

ao número inteiro n, usando Golomb com um valor de parâmetro m, o processo é realizado 

em três etapas: 
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a) Primeiro calcula-se [n/m] e representa-se o número inteiro resultante desta divisão 

por uma palavra-código formada por uma seqüência de números uns seguida de 

um zero como símbolo de parada. O número de uns indica o valor codificado; 

b) Após este passo, calcula-se o valor de n no módulo m, ou seja, n mod m e 

representa-se este valor com um código binário, de modo a usar log2 m bits. Outra 

forma de se calcular este valor consiste em utilizar a parte não inteira do resultado 

da divisão no primeiro passo; 

c) Concatena-se os resultados obtidos em a) e b). 

 

A codificação Rice, desenvolvida independentemente por Rice (RICE, 1979), (RICE, 

1983) e (RICE, 1991), é semelhante a codificação Golomb, a não ser pelo fato de que só um 

subconjunto dos valores de m é utilizado como parâmetro: aqueles que são potências de 2 dos 

códigos de Golomb. Ou seja, o código Rice com parâmetro k é exatamente igual ao código 

Golomb com parâmetro m=2k. Conseqüentemente para codificar um número inteiro n que usa 

o código de Rice com parâmetro k, calcula-se [m=2k] e procede-se de modo idêntico a 

codificação Golomb. 

Rice (RICE, 1991) enfatizou este  caso especial de códigos de Golomb com m=2. A 

simplicidade do caso m=2k já tinha sido notada em (GOLOMB, 1966, p. 399-401). Escolher 

m igual a uma potência de 2 proporciona procedimentos de codificação/decodificação muito 

simples: o código para n consiste nos k bits menos significativos de n, precedidos pelo 

número formado pelos bits de ordem mais alta remanescentes, em representação formada por 

uma seqüência de números uns seguida de um zero como símbolo de parada. O número de 

uns indica o valor codificado. 

O comprimento médio da codificação pode ser obtido utilizando-se k+1+[ n/2k]. Os 

códigos G2k são entendidos como códigos Rice-Golomb, e os mesmos são representados da 

forma exemplificada na TAB. 3.1.
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TAB. 3.1- Exemplos de Códigos Rice Golomb 

 

 

Códigos de Golomb são ótimos (GALLAGER et alli, 1975, p. 228-230) para 

distribuições de probabilidade com decaimento exponencial (geométrico) de números inteiros 

não negativos, por exemplo, distribuições da forma Q(n) = (1 - ρ)ρn onde 0 <ρ<1. Para toda 

distribuição desta forma, existe um valor do parâmetro m tal que o código de Golomb, Gm, se 

torna o menor comprimento médio de código possível em todos os códigos univocamente 

decifráveis para os inteiros não negativos. O valor ótimo valor de m é dado (GALLAGER et 

alli, 1975, p. 228-230) pela EQ. 3.11. 

 

m =log (1 + ρρρρ) / log(ρρρρ - 1 )    (3.11) 
 

Um dos passos cruciais em esquemas que usam codificação Rice-Golomb é a 

determinação do valor ótimo do parâmetro de código k. Para tal, os modelos baseados na 

codificação Rice-Golomb seguem duas opções distintas: 

 

• Em uma determinação orientada a bloco (RICE, 1991), a imagem é dividida 

em blocos de pixels (tamanhos típicos são 6x6 e 8x8). Para cada bloco, um valor ótimo 

do parâmetro k para o bloco é calculado e transmitido ao decodificador junto com o bloco 

codificado como informação lateral. 

• Em uma determinação seqüencial, como em (HOWARD et alli, 1993, p. 351-

360), cada pixel é codificado independentemente, e o codificador determina por meio de 

um algoritmo próprio o parâmetro de código baseado nos valores dos pixels prévios 

Codificação Parâmetro

Golomb m
Rice k

a b a b a b a b
0 0 0 0 00 0 000

10 0 1 0 01 0 001

110 10 0 0 10 0 010

1110 10 1 0 11 0 011

11110 110 0 10 00 0 100

111110 110 1 10 01 0 101

1111110 1110 0 10 10 0 110

11111110 1110 1 10 11 0 111

11111111110 111110 0 110 10 10 010

a parte inteira de [n/m], em representação unária
b representação binária da parte não inteira de [n/m] em ou de n mod m

1
0

2
1

8
3

10

2
3
4
5
6

...

4

7
...

n
0
1

2

...... ...
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(causal). O decodificador, utilizando este mesmo algoritmo faz esta determinação, depois 

de decodificar os valores recebidos. 

 

A determinação por procura exaustiva é recomendada tanto em (RICE, 1991) como em 

(HOWARD et alli, 1993, p. 351-360), embora ambos os modos calculam o parâmetro k dos 

valores dos pixels passados. Em (RICE, 1991), k é obtido por uma fórmula de estimação 

baseada no somatório de parâmetros proporcionais ao comprimento do código com k=0 e ao 

tamanho do bloco. A referência (HOWARD et alli, 1993, p. 351-360) menciona a 

possibilidade de calcular k por meio da média e da variância observadas a partir dos pixels 

previamente codificados. 
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3.7 – MÉTODO FELICS 

 

Em (HOWARD et alli, 1993, p. 351-360) foi apresentado um método simples para 

compactação de imagens, que é executado de modo rápido com perda mínima na eficiência de 

compressão. Este método, denominado FELICS de Fast, Efficient, Lossless Image 

Compression System, utiliza os dois pixels vizinhos mais próximos de um pixel para efetuar a 

predição. O compressor resultante é rápido, obtendo compressão de boa eficiência em muitas 

imagens. 

 

3.7.1 - DESCRIÇÃO DO ALGORITMO FELICS 

 
O FELICS atua numa varredura "rasterscan", sendo que cada novo pixel a ser codificado, 

Xn da FIG. 3.4, será nomeado como P no método FELICS. Este pixel P é codificado usando 

os valores dos dois pixels vizinhos mais próximos que já foram codificados (Xa e Xc da 

FIG.3.4, sendo nomeados no FELICS como N1 e N2). A exceção ocorre ao longo do topo e 

extremidades de esquerda da imagem, sendo utilizados o pixel à esquerda e o pixel acima do 

pixel P na codificação. 

O pixel vizinho de menor valor entre N1 e N2 é denominado "L" e o de maior valor "H", e 

define-se ∆ como sendo a diferença H - L. Trata-se então ∆ como o contexto de predição de 

P,  usado posteriormente para seleção do parâmetro k do Código Rice. 

A implementação do algoritmo de codificação do FELICS utiliza um bit para indicar se P 

está ou não na faixa de valores entre L e H, utilizando um bit adicional, se necessário, para 

indicar se está acima ou debaixo desta faixa. A codificação é finalizada com alguns bits 

adicionais, utilizados por um código de prefixo simples, Rice, para representar o valor do erro 

de predição de P. 

Este método conduz a uma boa compactação global do arquivo de imagem original por 

duas razões: os dois pixels vizinhos mais próximos possuem uma alta correlação com o que 

está sendo codificado. Isto  favorece a predição e o algoritmo de descorrelação da imagem 

original obtém distribuições de erros de predição próximas às distribuições ideais para 

codificadores VLC. Além disso, o método é muito rápido, dado que a codificação usa apenas 

bits individuais e códigos de prefixo simples. 
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       Abaixo da Faixa     Dentro da Faixa Acima da Faixa    
         (BELOW RANGE)          (IN RANGE) (ABOVE RANGE) 
 

FIG. 3.9 – Distribuição da probabilidade do valor de P por contexto 

 

Quando examinada a função de distribuição da probabilidade do valor de P em uma 

imagem, estimada para cada contexto ∆, verifica-se que as mesmas são distribuídas como 

mostrado na FIG. 3.9. Normalmente P está na faixa entre [L;H] praticamente na metade das 

vezes, requerendo um bit para sua codificação, e quando P está fora desta faixa a decisão de 

acima/abaixo da faixa é simétrica, e outro código de um bit é utilizado para esta informação. 

Os valores de P dentro da faixa são distribuídos quase uniformemente, com um máximo 

suave perto do meio da faixa. Deste modo, uma codificação de prefixo qualquer, como a 

codificação Huffman ou mesmo a Golomb ou Rice, resulta em uma compressão quase ótima 

quando P está dentro da faixa. A probabilidade de valores fora da faixa (outofrange) decai 

nitidamente, assim quando o valor de P está fora da faixa é razoável usar códigos de prefixo 

exponenciais, como os Códigos de Golomb ou o de Rice. Esta distribuição da FIG. 3.9 difere 

claramente da distribuição de Laplace,  comumente assumida em codificação preditiva de 

imagens. 

Para codificar uma imagem pelo método FELICS, seus dois primeiros pixels não são 

codificados, sendo repetidos os seguintes passos: 

 

1. Seleciona-se o próximo pixel, P, e seus dois vizinhos mais próximos, N1 e N2; 

2. Calcula-se  L = min (N1, N2), H = max (N1, N2), e ∆ = H - L; 

3. Verifica-se: 

(a) Se L <= P =< H, utiliza-se um bit para codificar dentro da faixa (INRANGE); 

utilizando-se uma codificação de prefixo para codificar P - L no intervalo [0; ∆].    

Probabilidade 
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(b) Se P < L, utiliza-se um bit para codificar fora da faixa (OUTOFRANGE), e um bit 

para codificar abaixo da faixa (BELOWRANGE). Utiliza-se então um Código Rice 

para codificar o número inteiro não negativo obtido de L - P - 1. 

(c) Se P > H, utiliza-se um bit para codificar fora de faixa (OUTOFRANGE), e um bit 

adicional para codificar acima da faixa (ABOVERANGE). Utiliza-se um Código Rice 

para codificar o inteiro não negativo obtido de P - H - 1. 

(d) Atualizam-se os dados estatísticos do contexto de predição ∆, usado para 

selecionar o código de Rice a partir do parâmetro k. O parâmetro de codificação k é 

escolhido entre os métodos da seção 3.6. 

 

O algoritmo de decodificação é implementado invertendo-se o passo 3, ao decodificar o 

inrange/outofrange e as decisões de aboverange/belowrange, com a seleção adequada e o 

ajuste dos números decodificados para obter o valor de P. 

 

3.7.2 - IMPLEMENTAÇÃO E REFINAMENTOS 

 

O algoritmo básico do FELICS é muito fácil de implementar. Como descrito na seção 

3.7.1, ele codifica e decodifica muito rapidamente e dá um bom índice de compactação. A 

implementação requer pouca necessidade de memória; só o suficiente para armazenar uma 

linha de varredura, alguns poucos dados e algumas contagens para cada uma das centenas de 

contextos possíveis. 

Entretanto, mesmo o mais simples dos métodos pode ser aperfeiçoado por vários 

refinamentos que melhoram a velocidade e eficiência do algoritmo. Uma possibilidade de 

tornar o algoritmo mais rápido é o de parar o algoritmo de seleção do parâmetro k para um 

contexto ∆ depois que vários símbolos deste contexto forem codificados. Isto economiza o 

tempo necessário para executar contas cumulativas e não reduz sensivelmente a eficiência da 

compactação, já que na prática o parâmetro k do algoritmo de seleção do codificador 

converge depressa para o melhor valor. 

Um segundo refinamento para aumentar a eficiência da compactação consiste em ajustar 

a faixa [L; H] quando L = H. Neste caso especial, a probabilidade de INRANGE, onde 

utiliza-se apenas um bit para informar a posição de P em relação ao intervalo [L; H], tende a 

ser um pouco menor que 1/2, e faz com que seja razoável utilizar-se a faixa [L-1; H+1]. 
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Finalmente, foi verificado que a Codificação Golomb oferece um rendimento pouco 

menor que a Codificação Rice, apesar do número maior de parâmetros disponíveis. A 

compressão extra por Golomb é tipicamente menos que um por cento, mas essa vantagem é 

prejudicada pelo incremento no tempo de processamento total, que quase dobra de valor pela  

necessidade de um número maior de algoritmos para a determinação dos vários valores de 

parâmetro m possíveis. 

 

 

3.8 – MÉTODO CALIC 

 

O método CALIC (WU et alli, 1997, p. 437-444) de Context-based, Adaptive, Lossless 

Image Codec, tem como objetivo principal a obtenção de índices de compactação 

extremamente elevados, mesmo que seja com  o uso de técnicas complexas e/ou lentas para 

sua implementação. 

O método codifica (e decodifica) uma imagem em uma ordem de varredura do tipo 

"raster-scan", com uma única passagem pela imagem. Para os processos de predição, de 

formação dos contextos e o de codificação utilizam-se somente os valores dos pixels 

localizados nas duas linhas anteriores ao pixel que está sendo codificado. Por conseguinte, os 

algoritmos para codificação e decodificação requerem um buffer que armazene estas duas 

linhas de pixels que imediatamente precedem o pixel que está sendo codificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.10– Diagrama em Blocos do Método CALIC 
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Como visto na FIG. 3.10 o método CALIC opera em dois modos: o modo binário e 

modo de tons-contínuos. Isto permite para o CALIC distinguir entre imagens binárias e 

imagens de tons-contínuos em um modo local. Esta distinção entre os dois modos é 

importante devido às metodologias de compressão extremamente diferentes empregadas 

dentro de cada modo. Em modo de tons-contínuos, a codificação preditiva é usada, e em 

modo binário, o método CALIC codifica diretamente o valor do pixel através de contagens do 

mesmo. A seleção entre os dois modos é efetuada se ao redor do pixel atual existirem mais de 

dois valores distintos em seis pixels causais. Este recurso de dois modos de codificação 

contribui para a universalidade e robustez do método CALIC em um grande número de 

imagens. 

Em modo de tons-contínuos o sistema tem quatro blocos principais: predição GAP, 

seleção de contexto e quantização, cancelamento de erros de predição baseados em contexto e 

a codificação de entropia dos erros de predição. 

 

3.8.1 - PREDIÇÃO NO CALIC - GAP 

 

Na predição do método CALIC utiliza-se o gradiente ajustado de predição (GAP). O 

GAP primeiro calcula, com os pixels causais ao redor do pixel atual, dois coeficientes de 

variação, dh e dv , calculados conforme indicado na FIG. 3.11 Estes coeficientes se traduzem 

por gradientes de variação horizontais e verticais ao redor do pixel atual, Xn da FIG. 3.4, que 

no método CALIC será nomeado como y . Além dessa alteração tem-se que os pixels Xa, Xb 

e Xc da FIG. 3.4 serão representados no método CALIC por y1, y3 e por y2 respectivamente, e 

os demais pixels causais ao redor de Xn possuem nomenclatura como indicado na FIG. 3.11. 

 

 

FIG. 3.11 – Cálculo dos Gradientes Horizontais e Verticais no Método CALIC 

 

d h  = y 5 -y 1 + y 3 -y 2 + y 2 -y 4
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Tendo calculado estes coeficientes, o CALIC estima a amplitude e orientação das bordas 

na área ao redor do pixel atual, para então predizer o valor deste pixel, y. Esta predição é 

efetuada através da atribuição de pesos de influência aos pixels vizinhos de acordo com os 

valores obtidos nos gradientes dh e dv . Com isso procura-se atenuar o efeito adverso de 

bordas em preditores tipo DPCM. 

De um modo mais detalhado, o valor predito ŷ é calculado de acordo com o seguinte 

procedimento: 

 

• Compara-se os valor de (dv – dh) com um limiar T1 de modo a detectar rampas 

verticais ou horizontais acentuadas; 

• Caso detectadas estas rampas os preditores ótimos escolhidos são os pixels 

imediatamente superior ou anterior, y1 no caso de horizontal e y2 no caso de vertical; 

• Caso não sejam detectadas rampas acentuadas é predito um valor intermediário 

parcial fixo dado pela fórmula ((y1 + y2)/2 + (y4 – y3)/4); 

• Para complementar este valor predito efetuam-se novas comparações da 

diferença (dv – dh) com dois novos limiares, T2 e T3, de modo a verificar se existe 

alguma correlação vertical ou horizontal (rampas suaves), para então adicionar 

componentes variáveis ao valor parcial predito.  

 

Na prática, tem-se como valores típicos para imagens com símbolos de 8 bits na 

representação de seus valores (valores de 0 a 255) T1=80, T2=32 e T3=8 obtendo-se bons 

resultados. Tal procedimento pode ser descrito computacionalmente da forma: 
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Os coeficientes de predição e limiares T1=80, T2=32 e T3=8 dados acima foram 

escolhidos empiricamente. O critério na escolha destes coeficientes foi a facilidade de 

computação dos mesmos. 

Apesar de ser um esquema de predição relativamente complexo, para os computadores 

atuais o tempo gasto no processamento deste esquema de predição é razoável. Porém, deve-se 

enfatizar que, como já foi dito inicialmente, o CALIC foi projetado com a finalidade de 

alcançar desempenhos de eficiência de compactação extremamente altos e seu projeto é 

necessariamente complexo, comparado a técnicas que enfocam a simplicidade. 

 

3.8.2 – FORMAÇÃO DE CONTEXTO E “BIAS CANCELATION” 

 

A Utilização somente dos gradientes locais (dv e dh) podem não caracterizar 

adequadamente algumas das relações mais complexas existentes entre o pixel predito ŷ e os 

que estão ao seu redor. Pode-se melhorar a eficiência da codificação utilizando-se o contexto 

obtido pelo erro de predição e = y - ŷ antes da codificação por entropia, conforme visto na 

seção 3.5. 

Condicionando o erro de predição ao seu contexto pode-se explorar estruturas como 

padrões de textura ou de atividade local na imagem para um aumento adicional na taxa de 

eficiência da compactação. Porém, o grande número de contextos possíveis pode conduzir ao 

problema do “contexto escasso” ou “custo de modelo alto” mencionados também na seção 

3.5. 

O CALIC emprega uma solução eficiente para este problema. Em vez de calcular a 

função de distribuição da probabilidade dos erros de predição, P(eІC), para cada contexto, só 

o valor esperado condicional deste erro, E(eІC), é estimado através da média dos erros de 

predição já encontrados ē(C) para cada contexto. 

Estas estimativas são usadas posteriormente de modo a refinar a predição anterior (GAP), 

através de um mecanismo de realimentação de erro que cancela a polarização (“bias”) de 

predição em contextos diferentes. Este cancelamento é denominado processo de "bias-

cancelation" já mencionado na seção 3.5. 

Este processo de "Bias-cancelation" conduz a um preditor não linear, adaptável, baseado 

em contexto do tipo ỹ = ŷ + ē(C), onde ē(C) é a média dos erros de predição já encontrados, 

e, condicionados a cada um dos contextos C. 
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Teoricamente, o "Bias-cancelation" também pode ser visto como um esquema de 

predição adaptável em dois estágios: um para condicionar os erros de predição aos contextos e 

o outro para a realimentação destes erros aos valores preditos atuais. Conseqüentemente, 

contextos usados para "Bias-cancelation" são também chamados de contextos de predição. 

 

3.8.3 – CODIFICAÇÃO POR CONTEXTO 

 

O último passo no método CALIC é a codificação por entropia dos erros de predição. 

Parece natural usar nesta codificação os mesmos contextos utilizados na modelagem do erro 

de predição, os contextos de predição. Com isto calcula-se a probabilidade condicional destes 

erros de predição P(ēІC), probabilidade esta, utilizada para controlar um codificador 

aritmético, como visto na seção 3.5. 

Entretanto o "alto custo do modelo" associado com esta probabilidade P(eІC) impede 

que estatísticas de dados processadas em tempo real alcancem estimativas confiáveis destas 

probabilidades condicionais. A solução é reduzir o número destes contextos que serão 

utilizados na codificação. 

Aproveitando as computações feitas anteriormente no cálculo do erro de predição no 

bloco anterior, são utilizados os contextos de predição existentes (576) na formação de um 

número muito menor de contextos de codificação (número máximo de K, onde os contextos 

possíveis são Ci sendo 1 ≤ i ≤ K ), para com estes contextos realizar a codificação condicional 

no codificador aritmético. Idealmente, estes contextos deveriam ser otimizados para 

minimizar a entropia condicional dada pela EQ. 3.12. 

 

∑
=

K

i

CieHCiP
1

)()(     (3.12) 

 

Uma solução exata deste problema de otimização é computacionalmente irrealizável 

quando se utiliza apenas uma imagem estática. Uma solução possível, utilizada pelo CALIC, 

consiste em unir probabilidades condicionais  próximas umas das outras. 

Uma possibilidade de implementação no cálculo destas probabilidades condicionais seria, 

como no caso do “bias cancelation”, o uso do erro médio de predição. Entretanto, uma das 

características do processo de "bias-cancelation" é  fazer a distribuição de erros de predição 

dentro de cada contexto com média zero. Porém, pode ser usada a variância condicional de e , 
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P(eІC), dentro de cada contexto para classificar diferentes funções de probabilidade 

condicionais. 

Os cálculos executados em tempo real podem estimar a variância de P(eІC) de um modo 

altamente satisfatório, em até mesmo um número alto de contextos, da mesma maneira que se 

pode  estimar E(eІC) no caso do erro de predição no processo de “bias cancelation”. 

Calculando-se alguns parâmetros de P(eІC) em lugar das probabilidades de erro 

condicionais, reduziram-se significativamente os problemas de "diluição de contexto" e "uso 

de memória excessiva" que limitariam contextos de alta-ordem , como já visto anteriormente 

na seção 3.5. 

Para facilitar a implementação, o CALIC faz com que  a variância condicional seja 

substituída por E(ІeІ І C). Na prática, tanto o codificador como o decodificador calculam a 

média das amostras passadas de ІeІ em contextos diferentes e determina o contexto de 

codificação atual Ci através de σ(eІC). 

 

3.8.4 – CODIFICAÇÃO BINÁRIA DO CALIC 

 

Como visto anteriormente, o CALIC seleciona um entre dois possíveis modos de 

operação: um em que a área da imagem é constituída de tons contínuos de cinza ou outro 

onde temos apenas dois níveis de tons (imagem binária, com dois níveis de intensidade 

apenas). Tal determinação é elaborada a partir da observação dos pixels ao redor do pixel 

atual sem nenhuma informação lateral. Estas possibilidades de funcionamento contribuem 

para a universalidade e robustez de CALIC para um alto número de imagens, particularmente 

para imagens de multimídia que misturam texto, gráficos, tabelas e fotografias. 

No modo de tons de cinza foi utilizado um esquema de predição GAP e todo o 

processamento por contexto visto até o momento. Já para o modo binário, que será visto 

agora, tem-se um codificador aritmético ternário adaptável baseado em contexto que é usado 

para codificar três símbolos, inclusive um símbolo de fuga. 

Este modo binário entra em ação do seguinte modo: antes de ser codificado o pixel atual, 

o algoritmo  verifica os valores de intensidade de seis pixels vizinhos causais (y1, y2, y3, y4, 

y5 e y6 da FIG. 3.11). Se nestes seis pixels não existirem mais de dois valores diferentes, 

então o modo binário é ativado; caso contrário o sistema entra em modo de tons contínuos de 

cinza. 
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Em modo binário, tem-se s1 para expressar um valor e, se existir outro valor, o mesmo 

será s2. Então y é codificado como um dos três seguintes símbolos: 

 

   0, se y = s1; 

  T =  1, se y = s2; 

     2 caso contrário. 

 

Este mapeamento de y em T é chamado de simbolização. No caso do símbolo de fuga, 

T=2, o codificador alterna do modo binário para o modo de tons contínuos. Isto acontece 

quando o pixel atual, y, viola a condição para modo binário, ou seja, possui um terceiro valor 

além de s1 e s2. 

Semelhante ao modo de tons contínuos o CALIC no modo binário também utiliza a 

codificação por contexto. Ao entrar em modo binário, o CALIC considera um contexto de seis 

eventos, C = { y1, y2, y3, y4, y5 e y6 } e forma o contexto com um número binário de 6 bits B 

= b6b5b4b3b2b1 onde para 1 ≤ k ≤ 6 : 

      0, se yk = s1; 

     bk =  
      1, se yk = s2; 

 

O número binário B representa um padrão de textura ao redor do pixel atual. Note-se que 

como pode ser utilizado um valor s1=w, b1Ξ0, podendo b1 ser ignorado do padrão de textura 

representado em B. Assim, teremos 25 = 32 contextos de predição diferentes no modo binário. 

Por conseguinte, o método CALIC utiliza 32 probabilidades condicionais, P(T І B), para 

controlar um codificador aritmético ternário adaptável. 
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3.9 – MÉTODO LOCO-I 

 

A codificação LOCO-I (WEINBERGER et alli, 2000) (Low Complexity, Context-Based, 

Lossless Image Compression Algoyrythm), possui como objetivo principal a obtenção de 

elevados índices de compactação porém sem a utilização de esquemas complexos de 

codificação. O mesmo combina a simplicidade da codificação Huffman (ao invés de 

codificação aritmética, mais complexa) com o potencial de compressão da codificação por 

contexto, usando assim o que seria denominado  "o melhor dos dois mundos". 

O algoritmo do LOCO-I utiliza um preditor não-linear com uma capacidade de detecção 

de rampas bem simples, e está baseado em um modelo de codificação por contexto também 

muito simples, contexto este determinado por gradientes de quantização. 

Um número pequeno de parâmetros estatísticos é usado para aproximar a capacidade do 

LOCO-I dos codificadores por contexto mais complexos que usam técnicas para capturar 

dependências de alta-ordem (WEINBERGER et alli, 1996), sem as desvantagens da “diluição 

de contexto”. Isto é obtido através de uma função de distribuição de probabilidade de um 

único-parâmetro por contexto, implementando uma codificação eficiente por meio de um 

codificador Rice-Golomb ((GOLOMB, 1966, p. 399-401) e (RICE, 1979)) adaptável. 

Um outro método de baixa complexidade baseado no codificador Rice-Golomb, o 

método FELICS (HOWARD et alli, 1993, p. 351-360), foi descrito anteriormente na seção 

3.7. LOCO-I difere significativamente do FELICS, pois segue um modelo de preditor-

codificador mais tradicional estruturado em (WEINBERGER et alli, 1996), e no uso de uma 

fórmula extremamente simples para estimação do parâmetro de Rice-Golomb, ao invés do 

procedimento de procura descrito em (HOWARD et alli, 1993, p. 351-360). 

No caso de detecção de regiões planas na imagem, LOCO-I utiliza uma codificação por 

extensão de alfabeto (comprimento corrido) para reduzir a redundância de código com o 

mesmo nível de intensidade. Todas estas implementações citadas acima podem ser 

visualizadas na FIG. 3.13. 

 

3.9.1 - DESCRIÇÃO DO LOCO-I 
 

Os pixels utilizados na predição e formação do contexto em LOCO-I são baseados no 

modelo causal descrito na FIG. 3.12, onde o pixel que está sendo codificado Xn da FIG. 3.4, 

no método LOCO-I será nomeado como x. Além dessa alteração tem-se que os pixels Xa, Xb 
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e Xc da FIG. 3.4 serão representados no método LOCO-I por b, c e a respectivamente, e os 

demais pixels causais ao redor de Xn possuem nomenclatura como indicado na FIG. 3.12. 
 

 

FIG. 3.12 – Posições relativas da vizinhança do pixel atual no Método LOCO-I 

 
 

 

FIG. 3.13 – Diagrama em blocos do método LOCO-I 

 

3.9.2 – PREDIÇÃO NO LOCO-I 

 
A predição ideal do valor do pixel atual, x, através dos pixels a; b; c; d, e e deveria ser 

feita adaptativamente a partir de um modelo condicionado na direção da borda local, caso a 

mesma exista. 

Porém, como um dos objetivos do LOCO-I é a simplicidade, este modelo de predição 

aumentaria consideravelmente a complexidade do método sendo, então, descartada essa 

possibilidade. Entretanto, um detector de bordas de fácil implementação ainda é desejável 

para aproximar os resultados dos valores preditos aos melhores valores possíveis. 

c a d

e b x
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A implementação da predição em LOCO-I consiste em executar um teste simples para 

detectar bordas verticais ou horizontais, sendo que nestes casos os valores preditos serão a e c 

respectivamente. 

Se uma borda não é detectada o valor predito de x, x, é dado por a + b - c, como se o 

pixel que está sendo processado pertencesse ao plano formado pelos três pixels adjacentes 

com valores a, b e c (previsão planar). Isto expressa a linearidade esperada da imagem na 

ausência de bordas (extremidades).O preditor de LOCO-I atua então da seguinte forma: 

 

   min (a,b) se c>= máx (a,b); 

 x  =  máx (a,b) se c<= min (a,b); 

     a + b - c caso contrário. 

 

Assumindo, sem perda de generalidade, que a <= b, o preditor descrito acima pode ser 

interpretado como utilizando como valor predito a nos casos onde uma borda vertical existe à 

esquerda da localização do pixel atual, b nos casos de uma borda horizontal acima da 

localização do pixel atual, ou um valor obtido pelo preditor planar a + b - c se nenhuma borda 

for detectada. 

Este preditor foi descrito na seção 3.4.1 e empregado em diversas aplicações de 

compactação de imagem (MARTUCCI, 1990, p. 1310-1313), embora com uma interpretação 

diferente. Em (MARTUCCI, 1990, p. 1310-1313), o valor predito é visto como a mediana de 

três preditores fixos : a; b e a + b - c. Nota-se que o preditor visto até agora não emprega nem 

o pixel d ou o pixel e, pixels estes que serão usados na formação do contexto. 

 

3.9.3 – FORMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO CONTEXTO 

 

O número total de parâmetros na formação do modelo do contexto depende do número de 

parâmetros que definem a função da probabilidade de distribuição dos erros de predição em 

cada contexto e do número total de contextos. 

A redução do número total de parâmetros que determinam um contexto é um objetivo 

primordial em um esquema de codificação por contexto. Ainda mais quando esta técnica é 

utilizada num método que possui o objetivo principal de ser de simples implementação, como 

é o caso do LOCO-I. 

^

^
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É uma aproximação amplamente aceita (NETRAVALI et alli,, 1980, p. 366-406) que a 

distribuição dos erros de predição em imagens de tons de cinza contínuos podem ser 

aproximadas a uma distribuição Laplaciana, ou seja, um decaimento exponencial bi-lateral 

centrado em zero. 

Em um esquema de varredura seqüencial, o codificador não pode determinar um Código 

Huffman ótimo para cada possível distribuição dos erros de predição, já que neste caso as 

necessidades de codificação são determinadas no ato do processamento, ou seja, em tempo 

real ("on the fly"). A construção adaptativa de códigos ótimos em tempo real consiste numa 

tarefa de alta complexidade, fora dos objetivos do LOCO-I. 

Ao invés disso o que foi implementado, para cada contexto, consiste na escolha feita pelo  

codificador, do melhor código entre um número limitado de códigos de prefixo, códigos estes 

otimizados para distribuições de erros de predição com decaimento exponencial (como os de 

Rice-Golomb), sendo esta escolha baseada em desempenhos anteriores. 

Como é assumido que estas distribuições exponenciais são centradas em 0, um único 

parâmetro (por exemplo, a média dos valores de erro de predição no contexto correspondente) 

é suficiente para caracterizar cada uma delas. A computação adaptativa deste parâmetro e a 

seleção do código correspondente são inteiramente baseadas no que foi descrito na seção 3.6 - 

Codificação Rice-Golomb. 

O contexto que irá condicionar a codificação da predição atual em LOCO-I é construído a 

partir das diferenças g1 = d - a; g2 = a - c; g3 = c - b e g4 = b - e. Estas diferenças representam 

o gradiente local e capturam o nível de atividade (linearidade, planos, bordas) ao redor do 

pixel atual, o que irá determinar o comportamento estatístico dos erros de predição. 

Por simetria, os valores dos gradientes g1; g2 e g3 influenciam a formação do contexto da 

mesma maneira. Como uma redução adicional de parâmetros é, obviamente, sempre 

importante e necessária, cada diferença gj ; j = 1;2;3 é quantizada em um número reduzido de 

níveis (os mesmos níveis para j = 1;2;3). Em uma abordagem teórica bem desenvolvida sobre 

este tema (WEINBERGER et alli, 1996), descobriu-se que tal procedimento maximiza a 

informação mútua entre o pixel atual e seu contexto. A diferença g4, envolvendo pixels mais 

distantes do pixel atual, é quantizada de um modo menos preciso, ou seja, com menos níveis. 

Em princípio, o número de níveis nos quais cada gradiente de contexto é quantizado 

deveria ser otimizado adaptativamente. Porém, a exigência de baixa complexidade do método 

LOCO-I dita um número fixo de níveis equiprováveis. Por simetria, há uma região centrada 

na diferença de valor 0, e se o intervalo das diferenças gj , [r1; r2], representa um nível, então 
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assim também o faz o intervalo [ -r1; -r2]. Assim, o número total de níveis de quantização 

para os gradientes gj; j = 1;2 e 3, é um inteiro 2R + 1, enquanto g4 é quantizado em 2T + 1 

níveis, sendo T < R. Isto conduz a um total de (2T +1) x (2R +1)3 contextos possíveis. Uma 

redução adicional no número de contextos foi obtida levando-se em consideração que as 

probabilidades de contextos são simétricas, ou seja, de regiões de quantização 

complementares. Logo, equiparando as probabilidades dos contextos com sinais opostos o 

novo número de contextos chega a ((2T +1) x (2R +1)3 + 1) / 2. 

Se as distribuições dos erros de predição têm apenas um parâmetro por contexto (por 

exemplo, a média dos valores de erro de predição no contexto correspondente) um número 

relativamente grande de contextos pode ser determinado sem incorrer em um custo de modelo 

excessivamente alto. 

A implementação do LOCO-I usa os valores de R = 4 e T = 1, resultando em 1094 

contextos. Note-se que na redução do número de Contextos, fundindo-se os contextos 

simétricos, o valor codificado pode ser de fato o oposto do resíduo de predição. Isto é 

antecipado pelo decodificador que irá inverter o sinal de erro para obter o valor de erro 

original. 

Para completar a definição dos contextos em LOCO-I, tem-se que os valores dos limites 

para os níveis de quantização, para uma imagem com 8 bits por pixel, as regiões dos níveis de 

quantização para os gradientes gj; j = 1;2 e 3;são para as diferenças iguais a {0}, {1; 2}, {3; 4; 

5; 6}, { 7; 8; ... ; 14} e { >15}, e as suas contrapartes negativas correspondentes destas 

diferenças. As três regiões dos níveis de quantização para o gradiente g4 são para as 

diferenças -5 < g4 < 5; g4 >= 5, e g4 <= - 5. 

 

3.9.4 – CODIFICAÇÃO LOCO-I E “BIAS CANCELATION” 

 

A Codificação em LOCO-I está baseada na Codificação Rice-Golomb já descrita 

anteriormente na seção 3.6. Entretanto algumas características de implementação da referida 

codificação são aperfeiçoadas no LOCO-I. Ou seja, mesmo para métodos com o objetivo de 

se realizar uma implementação simples se fazem necessários aperfeiçoamentos e adaptações 

de modo a incrementar a eficiência deste método. Nesta seção será efetuado um estudo mais 

detalhado de como estes aperfeiçoamentos e adaptações são implementados de modo a servir 

como exemplificação da teoria exposta até o momento. 
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O método usado em LOCO-I para calcular o valor do parâmetro k é seqüencial, explícito, 

e baseado em uma estimativa do valor esperado E [ІeІ] do módulo dos erros de predição 

observados nas seqüências no passado. Usando-se este valor esperado em lugar da variância 

ou da função de distribuição tem-se um cálculo surpreendentemente simples e rápido para k. 

Considerando-se uma distribuição Laplaciana discreta para estes erros de predição, o 

algoritmo para determinação de k, parâmetro este que irá selecionar o Código de Rice-Golomb 

com o menor comprimento possível, foi desenvolvido em (WEINBERGER et alli, 2000) e é 

baseado em duas variáveis implementadas na estimação: N, uma contagem de resíduos de 

predição acumulados, e A, a soma acumulada de magnitudes de resíduos de predição também 

acumulados. O cálculo de k é então obtido da relação A/N na forma da EQ. 3.13 
 

k = min { k’ І 2k’ N >= A }   (3.13) 
 

Numa implementação em linguagem de programação, o cálculo de k pode ser 

implementado por uma linha da instrução, da forma: 
 

for ( k=0; (N << k)<A; k++); 
 

Entretanto, foi constatado que para aumentar a capacidade de adaptação do método 

LOCO-I para variações locais da imagem, as variáveis N e A deveriam ser periodicamente 

atualizadas. Na prática, os valores de N e A são levados a 50% do valor atual para um 

determinado contexto cada vez que N atinge um valor N0 pré-determinado. Deste modo, o 

passado imediato, mais próximo, é determinado com um peso maior que o passado distante. 

Foi determinado empiricamente que valores de N0 entre 64 e 256 produzem bons resultados 

para imagens típicas. 

Um outro estudo interessante de ser exemplificado consiste no de como o método LOCO-

I opera para reduzir o efeito de "bias" sistemáticos, ou seja, realiza o “bias cancelation” já 

visto na seção 3.6. Especificamente, para cada contexto, é mantida uma contagem N de 

ocorrências de cada contexto, um B variável que acumula os erros de predição codificados até 

então nesse contexto, e um valor de correção C que é somado ao valor predito x para servir 

como base para um "bias" de predição. 

A variável B acumula o erro de predição depois de correção. C variável é inicializado 

com zero, e é incrementado (ou decrementado) a cada vez que predição corrigida residual 

possua média 0,5 ou superior (ou - 0,5 ou menos). Neste momento, o erro corrigido 

^ 
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acumulado B também é ajustado para refletir a mudança em C. Este procedimento tende a 

produzir resíduos de predição médios no intervalo [- 0,5; 0,5]. 

 

3.9.5 – CÓDIGOS EXTENDIDOS EM LOCO-I 
 

Como visto na FIG. 3.13, o LOCO-I seleciona um entre dois possíveis modos de operação: um 

em que a área da imagem é constituída de tons contínuos de cinza ou outro, onde são encontradas 

regiões planas na imagem. Com isto o método LOCO-I reduz as desvantagens proporcionadas pelos 

códigos de prefixo utilizados na codificação (Rice-Golomb), como o fato desses códigos requererem 

um comprimento de código mínimo de um bit para codificar cada símbolo. Este é exatamente o caso 

em contextos que representam regiões planas para as quais um valor de erro de predição de 0 é 

extremamente provável, aonde o método LOCO-I irá efetuar o tratamento típico para estas regiões 

selecionando o seu modo de códigos extendidos, ou comprimento corrido. 

LOCO-I desenvolve uma solução embutindo uma extensão de alfabeto de códigos no 

contexto. Coloca-se o codificador em um modo "run" quando um contexto com os valores dos 

pixels a = b = c = d é detectado, ou seja, seleciona-se o modo de funcionamento para regiões 

planas. Como a região central de quantização para os gradientes g1; g2; g3 possuem o mesmo 

valor {0}, a condição do modo "run" é facilmente detectada no processo de quantização do 

contexto, apenas procurando [g1; g2; g3] = [0;0;0]. Uma vez que o modo "run" é iniciado, uma 

série de eventos de valores w é esperada, e a duração (comprimento) desta série de valores (que 

pode ser zero) é codificada. Quando a série de valores iguais é quebrada por um valor não-

esperado no pixel atual, x, o codificador entra em um estado de "end-of-run" onde a diferença e = 

x - w é codificada (lembrando que sempre tem-se e ≠ 0 neste estado). 

Estas séries de valores também podem ser quebradas por fins de linhas ou alcançando 

uma duração máxima de símbolos pré-estabelecida, na qual o codificador volta ao normal, ou 

seja, a codificação baseada em contexto para tons contínuos de cinza. Como todas as decisões 

para a seleção ou não do modo "run" são baseadas em pixels passados, o decodificador pode 

reproduzir as mesmas decisões sem qualquer informação lateral adicional. 

Pode-se dizer que LOCO-I atinge eficiências de compactação significativamente melhores 

que as obtidas pelo método FELICS, enquanto mantém um baixo nível de complexidade. De fato, 

os resultados que LOCO-I atinge são semelhantes aos que apresentam os métodos do estado da 

arte baseados em codificação aritmética, com uma fração da complexidade dos mesmos. 
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4 - O MÉTODO PROPOSTO 
 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

O método proposto utiliza predição não linear e não causal, e requer o armazenamento de 

informação lateral. O método tem como objetivos principais a obtenção de boas taxas de 

compactação com a utilização de  técnicas de simples implementação para imagens digitais de 

tons contínuos de cinza. 

 

 

4.2 –OBJETIVOS 

 

Como já pode ser observado nas seções anteriores, para a obtenção de um método com 

boa taxa de eficiência na compactação de imagens é necessária a utilização de algoritmos com 

estruturas complexas, que implicam em um número elevado de cálculos que demandam uma 

grande quantidade de processamento computacional, o que retira toda a simplicidade do 

método. 

Um dos objetivos principais para o planejamento deste novo método foi  o princípio da 

simplicidade. Para sua implementação previu-se a utilização de um algoritmo de 

descorrelação da imagem baseado em um preditor que possuísse uma implementação simples 

associada a uma boa taxa de compactação. 

Outro objetivo no método foi a utilização de esquemas simples de codificação ao invés 

dos esquemas complexos, como a codificação aritmética. 

Como último objetivo estabeleceu-se que a codificação só iria ocorrer após a 

descorrelação de toda a imagem, ou seja, da criação da imagem diferença. Com isso permitiu-

se o uso de um código de prefixo ótimo, o Huffman, já que ,apesar de também serem códigos 

de prefixo, os códigos de Rice-Golomb são sub-ótimos em relação ao Huffman. 

 



73�  

4.3 – IMPLEMENTAÇÃO 

 

Em sua primeira implementação, o método foi estruturado no intuito de se aproveitar a 

alta correlação existente entre os pixels de uma imagem, uma vez estabelecido que o valor 

predito a ser utilizado para um determinado pixel seria escolhido do valor mais próximo ao 

pixel atual entre os quatro pixels perpendiculares que estão ao redor do mesmo (uma posição 

acima, uma abaixo, uma a esquerda e uma a direta conforme a FIG. 4.1). 

Trata-se de um processo não causal por poder utilizar pixels que não são apenas os 

causais em um processo de varredura “raster-scan”, conforme descrito na FIG. 2.5. 

Para cada pixel da imagem tem-se um preditor determinado de modo independente ao 

modo utilizado pelo pixel anterior ou do modo que será utilizado pelo próximo pixel. Por isso, 

se faz necessário estabelecer um valor codificado para indicar qual dos pixels ao redor foi 

utilizado como preditor para cada pixel da imagem. Logo a cada pixel estará associado um 

preditor, conforme o padrão de codificação descrito na FIG. 4.1. 

 

 

FIG. 4.1 –Codificação da posição dos pixels utilizados como Preditores 

 

A Codificação propriamente dita é efetuada na ordem de uma varredura “raster-scan” no 

sentido convencional, como descrito na FIG. 2.5. Logo, a mesma tem o seu início no canto 

superior esquerdo da imagem. No primeiro pixel a ser codificado determina-se, entre os pixels 

que estão ao seu redor, qual é aquele que pode ser utilizado como preditor ótimo através do 

cálculo do módulo do menor valor de diferença entre os mesmos. 

No primeiro pixel da imagem só estarão disponíveis os localizados abaixo e à direita do 

pixel atual, ambos não causais (códigos 00 e 01 respectivamente, como podem ser vistos na 

FIG. 4.1). Determinado qual desses dois pixels será utilizado como preditor ótimo, três 

providências distintas são tomadas: 

 

 

 

 11 

10 Atual 00 

01 
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a) O valor da diferença em Módulo 256 entre o pixel atual que está sendo codificado 

e o pixel escolhido como preditor ótimo é armazenado em um arquivo (ou área de 

memória) com as dimensões da imagem original, na posição correspondente ao 

pixel que está sendo codificado, formando a IMAGEM DIFERENÇA. A diferença 

é realizada no Módulo 256 para evitar-se o surgimento de números negativos e a 

eventual necessidade de um bit adicional para representação do sinal.; 

b) A posição do preditor ótimo será armazenada, e está codificada conforme o 

esquema indicado na FIG. 4.1. O arquivo (ou área de memória) para armazenar 

esta informação também terá as mesmas dimensões da imagem original, 

consistindo NA INFORMAÇÃO LATERAL; 

c) É criado um mecanismo para o Controle de Caminhos. Este será utilizado apenas 

no processo de codificação e,  não se faz necessário no processo de decodificação. 

Daí, não terá os seus dados armazenados. Neste mecanismo de controle é 

processada a informação sobre qual caminho o pixel pertence e, no caso do início 

da varredura, é atribuído o caminho de número 1 ao pixel que está sendo 

codificado. Este caminho de número 1 também é atribuído ao pixel que foi 

utilizado como preditor ótimo deste pixel inicial. 

 

Com as atribuições acima implementadas passa-se ao segundo pixel a ser codificado. 

Como o método é executado numa seqüência de varredura “raster-scan” convencional, este 

segundo pixel é o pixel da segunda coluna da primeira linha da imagem. 

Neste segundo pixel já estariam disponíveis três opções de preditor ótimo, que seriam os 

localizados à sua direita, abaixo e à sua esquerda (códigos 00, 01 e 10 respectivamente, 

conforme indicado na FIG. 4.1). Caso este segundo pixel a ser codificado não possua 

caminho, lhe  será atribuído um que é o incremento do último caminho atribuído, ou seja, irão 

sendo criados caminhos novos, e o processo de atribuição desses caminhos aos pixels 

utilizados como preditores prossegue sem alterações. Entretanto, caso este pixel que está 

sendo codificado venha a escolher como preditor ótimo um pixel que já possua um caminho 

atribuído, este pixel que está sendo codificado passa a ter o mesmo caminho do pixel utilizado 

como preditor ótimo, sendo desconsiderado o caminho atribuído ao mesmo anteriormente. 

Com isso o processo implementado seria idêntico ao realizado anteriormente com apenas 

uma diferença: antes de serem realizadas as diferenças para determinar-se entre os pixels ao 
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redor qual será o Preditor Ótimo, verifica-se se o pixel que está sendo codificado já possui um 

caminho definido pelo mecanismo de Controle de Caminhos. No caso do segundo pixel da 

imagem isto ocorreria se ele tivesse sido utilizado como preditor ótimo o primeiro pixel da 

imagem, aonde ele receberia o Caminho de número 1, idêntico ao primeiro pixel da imagem. 

Caso o pixel atual já possua um caminho não podem ser utilizados como preditores 

ótimos os pixels ao redor que já possuírem o mesmo caminho deste pixel, pois pode-se fechar 

um caminho, isto é, um loop de diferenças entre um grupo fechado de pixels, o que torna  este 

caminho impossível de ser decodificado por não armazenar nenhum valor inicial mas apenas 

as diferenças entre si, impossibilitando a decodificação dos mesmos. O descrito pode ser 

melhor visualizado na FIG. 4.2. 

 

 

FIG. 4.2 –Caminho fechado impossível de ser decodificado 

 

Nessa FIG. 4.2 o erro ocorreu no pixel localizado na segunda linha da segunda coluna. 

Como o processo de varredura é o “raster-scan” convencional, o mesmo foi o último a ser 

codificado entre os quatro pixels em questão. Para melhor compreender esta afirmação bem 

como a idéia de implementação do método proposto, faz se necessário um estudo detalhado 

desse caso. 

O primeiro pixel a ser codificado, do canto superior esquerdo da imagem, não contrariou 

nenhuma regra do controle de caminhos, pois apesar de possuir um caminho atribuído, o 

Caminho 1, os dois pixels ao seu redor que poderiam ser utilizados como preditores (os 

localizados à sua direita e abaixo) não possuíam qualquer caminho, logo este pixel poderia 

escolher qualquer dos dois pixels possíveis como preditor ótimo. 

O segundo pixel a ser codificado, o pixel da segunda coluna da segunda linha, apesar de 

já possuir um caminho, o Caminho 1, pois foi utilizado como preditor ótimo do primeiro 

pixel, utilizou como preditor ótimo um pixel abaixo que não possuía caminho, não incorrendo 

em nenhum desrespeito às regras do controle de caminhos. 

1 1
1 1
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O mesmo estaria violando as regras de Controle de Caminhos se tivesse utilizado o pixel 

a sua esquerda, que possui o mesmo Caminho 1, como preditor ótimo, pois formariam um 

loop fechado, tendo um pixel apontando para o outro. 

Já o terceiro pixel em questão, o pixel da segunda linha da primeira coluna, como não 

possuía caminho algum, pode utilizar o pixel acima como preditor ótimo, mas para isso 

passou a pertencer ao mesmo caminho do mesmo, ou seja, o caminho 1. 

Por tudo exposto tem-se que o problema ocorreu na codificação do último pixel deste 

loop, o pixel da segunda linha da segunda coluna. O mesmo já pertencia ao Caminho 1, pois 

fora utilizado com preditor ótimo do seu pixel superior, logo não poderia utilizar como 

preditor ótimo o seu pixel anterior que também pertencia a este caminho. Este pixel possuía 

como opções de preditor ótimo os pixels inferior e da direita, que não possuíam caminho 

atribuído. 

Com a formação deste loop de caminho proibido, os valores armazenados referentes aos 

mesmos e que estão na imagem diferença seriam impossíveis de serem decodificados, pois 

não possuem nenhum valor inicial para decodificação, apenas a diferença entre os mesmos. 

Resumidamente tem-se que, pelo visto na FIG. 4.2, caso o pixel atual que está sendo 

codificado escolha como preditor ótimo um pixel ao redor que já possua um caminho 

atribuído, deve-se procurar um outro pixel como preditor ótimo, de modo que o mesmo possa 

atender aos critérios já estabelecidos para controle de caminhos. 

Portanto só serão utilizados pixels como preditores ótimos caso os mesmos não tenham o 

mesmo caminho do pixel que está sendo codificado, ou seja, os mesmos podem possuir outro 

caminho ou não possuir caminho algum (estes pixels podem não ter sido codificados e não 

terem sido utilizados como preditores ótimos de pixels codificados anteriormente). Ou seja, 

tem-se que só podem ser utilizados como preditores pixels com caminhos diferentes ao do 

pixel que está sendo codificado. 

Nesta parte do processo deve-se fazer uma observação importante no que se refere ao fato 

de que, caso o preditor ótimo escolhido para o pixel que está sendo codificado seja um pixel 

com um caminho já determinado, caminho este diferente do caminho do pixel atual, todos os 

pixels que possuem o mesmo caminho deste pixel que está sendo codificado terão os seus 

caminhos alterados para o número do caminho do pixel que está sendo utilizado como 

preditor ótimo, valendo esta alteração inclusive para o pixel que está sendo codificado. 

Esses cuidados observados com o Controle de Caminhos são efetuados de modo a 

garantir a mais completa confiabilidade nos dados armazenados do ponto de vista da 
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reconstrução dos mesmos. Como o processo é não-causal devemos garantir que as diferenças 

executadas estão plenamente consistentes e que todos os pixels da imagem estão ligados por 

um caminho até o pixel final da última linha da imagem. Este  pixel será armazenado 

integralmente fornecendo a base para a reconstrução da imagem como exemplificado na FIG. 

4.3. 

 

FIG. 4.3 –Exemplo de caminhos dentro de uma imagem 

 

O controle de caminhos constitui o processo mais complexo do processo de codificação, 

mas é de fundamental importância para se manter a integridade da imagem diferença na hora 

da decodificação. Apesar disso o método possui um algoritmo de fácil implementação que 

não consome um tempo elevado de processamento. 

Mas, tomadas as devidas precauções na escolha do preditor ótimo para o pixel que está 

sendo codificado, pode-se continuar a codificação de modo idêntico ao que já foi executado 

para o primeiro pixel em todos os pixels da imagem, ou seja, armazenando os valores da 

diferença e da posição e atualizando o mecanismo de Controle de Caminhos. 

O processo foi estruturado de modo a garantir que, todos os caminhos apontem para o 

último pixel da última linha., conforme o indicado na FIG. 4.3. Este pixel será a base do 

processo de decodificação, que se iniciará pelo mesmo e irá reconstruindo os valores dos 

pixels a partir das informações contidas no último pixel (armazenado integralmente), na 

imagem diferença e na informação lateral. 

O processo de codificação pode ser descrito pelo fluxograma que está contido na FIG. 

4.4. 

 

final
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FIG. 4.4 –Fluxograma Geral do Processo de Compactação 
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4.4 – VARIANTES DO MÉTODO 

 

A partir do fluxograma descrito na FIG. 4.3 foi implementado um programa capaz de 

executar o algoritmo do processo de predição proposto. Decidiu-se que, como este processo 

estava em fase de desenvolvimento, com a possibilidade da inclusão de novas variantes e 

como o processo de codificação escolhido, o Huffman, codifica próximo à entropia de 1ª 

ordem, a primeira análise da taxa de eficiência da compactação global do método seria 

medida diretamente da soma das entropias de 1ª ordem dos arquivos que armazenavam as 

informações da imagem diferença e da informação lateral. 

Uma primeira análise dos valores obtidos pelo método proposto indicaram um baixo 

valor para a entropia da imagem diferença, entretanto um alto valor para a entropia para a 

informação lateral. Como a taxa de compactação global do método é obtida pela soma dessas 

entropias o valor da mesma não foi satisfatório, acarretando na necessidade de revisão do 

método proposto. 

Em um primeiro momento foram implementadas variantes para a redução do valor da 

entropia apenas na informação lateral. Foram utilizadas técnicas de codificação aproveitando 

a alta correlação da direcionalidade dos preditores ótimos dentro de um contexto da imagem, 

ou seja, em determinadas regiões da imagem tem-se a mesma direção de preditor ótimo para 

quase a totalidade dos pixels desta região. 

Entretanto tais modificações não surtiram os efeitos esperados pois a redução média da 

entropia da informação lateral ficou em torno de 20% do valor original, o que não acarretou 

em redução significativa na taxa de compactação global do método. Uma nova 

implementação foi então desenvolvida de modo a obter-se melhores resultados. 

Uma nova variante implementada foi baseada numa redução da entropia da imagem 

diferença, redução esta esperada para ser de maior valor que o custo previsto para o aumento 

da entropia da informação lateral. 

 

 

FIG. 4.5 –Codificação da posição dos pixels utilizados para 8 preditores 
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A implementação desta variante foi realizada com a inclusão dos pixels localizados nas 

diagonais do pixel que está sendo codificado como opções de preditores no processo de 

predição. Com estas novas opções procurava-se reduzir a entropia na imagem diferença. 

Logo a informação sobre qual destes pixels seria o escolhido como preditor, a codificação 

de posição, foi incrementada passando de dois para três bits, como pode ser visto na FIG. 4.5, 

sendo este incremento o responsável pelo aumento na entropia da informação lateral. 

Todos os demais procedimentos de codificação, como o controle de caminhos, 

permaneceram inalterados, pois não se faziam necessárias adaptações para a implementação 

desta variante do método. 

Os resultados apresentados por esta variante indicaram que a queda na entropia de 1ª 

ordem da imagem diferença não foi suficiente para compensar o incremento na entropia da 

informação lateral, acarretando uma taxa de compactação global menos eficiente que a obtida 

na implementação original. 

Outra variante foi implementada com o objetivo de reduzir a entropia do arquivo de 

informação lateral: A inércia na mudança da direção das diferenças. Esta inércia consiste em 

utilizar a direção do preditor ótimo do pixel anterior na varredura e só alterá-la caso a 

diferença para outra direção for inferior a um percentual da diferença na direção do pixel 

anterior como exposto na FIG. 4.6. 
 

 

FIG. 4.6 –Método Proposto – Inércia na mudança de direção 
 

O principal objetivo dessa variante era aumentar a correlação entre os valores do arquivo 

da informação lateral, melhorando a sua compactação. Como desvantagem tem-se que a 

redução da entropia da informação lateral correspondia a um acréscimo na entropia da 

imagem diferença, já que a diferença entre dois pixels, o que estava sendo codificado e o que 

possuía o valor predito, poderia não ser mais ótima. Mais uma vez era necessário determinar 

qual das duas situações iria predominar, ou a redução da entropia da informação lateral ou o 

seu incremento, na imagem diferença. 

Anterior Atual If (diferença d2 < x% diferença d1)

d1 d1 d2 d2
else

d1
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Esta nova variante do método foi implementada, e os resultados da taxa de compactação 

global demonstraram que esta segunda variante praticamente não introduziu ganho na taxa de 

compactação global do método, já que o a redução da entropia na informação lateral era 

compensada com um valor praticamente igual no incremento da entropia da imagem 

diferença, tendo sido tal variante também descartada. 

A nova variante foi estabelecida a partir da análise das técnicas utilizadas e dos resultados 

obtidos com os métodos descritos no Capítulo 3, em que a informação da posição do(s) 

preditor(s) ótimo(s) também era armazenada como informação lateral (ALVES, 1993) e 

(NUNES, 1993). 

Verificou-se que o tratamento da imagem original com a sua divisão em blocos, como 

visto na seção 3.4.2, e não mais como pixels individuais, com certeza resultaria em redução 

na entropia do arquivo de informação lateral, já que esta informação não mais necessitaria 

possuir as mesmas dimensões da imagem original, mas sim as dimensões da imagem original 

dividida pelas dimensões do bloco utilizado na divisão da imagem original. 

Dentro desse escopo desenvolveu-se nesta variante uma linha de pesquisa através da 

utilização de blocos com diferentes dimensões pois, como é facilmente constatado, existe uma 

relação diretamente proporcional entre a área do bloco utilizado, e a sua quantidade de dados 

a serem armazenados na informação lateral. 

Mais uma vez ficava a dúvida de se o incremento na entropia da imagem diferença seria 

significativo, uma vez que não seriam realizadas mais diferenças ótimas a cada pixel 

individualmente e sim para todo o bloco. 

A escolha da direção dos preditores ótimos para o bloco não seria mais efetuada pela 

menor diferença entre os pixels adjacentes e sim pelo menor MMSE (minimum mean 

square error) entre os pixels nas direções em questão, sendo as direções codificadas 

conforme o já convencionado na FIG. 4.1. 

Uma outra diferença importante na implementação desta variante foi a de que não mais o 

último pixel passou a ser armazenado com o seu valor integral e sim todo o último bloco da 

imagem no sentido de varredura “raster”, a partir do qual é iniciada a decodificação. 

Na implementação desta nova variante do método proposto todo o mecanismo para o 

Controle de Caminhos permaneceria inalterado, tendo como diferença apenas o fato de que 

os caminhos não seriam mais atribuídos a pixels individualmente e sim a blocos. Até mesmo a 

direção dos preditores ótimos não estaria sendo mais realizada em pixel individualmente, e 

sim todos os pixels de um bloco na mesma direção. 
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Para não existir o risco de se fechar caminhos, como ilustrado na FIG. 4.2, optou-se por 

apenas 4 direções perpendiculares, sendo que apenas os pixel de uma borda do bloco 

utilizariam como preditores ótimos os pixels de outro bloco. 

Além disso, graças ao controle de caminhos, os pixels localizados em um determinado 

bloco não podem utilizar como preditores ótimos os pixels de um bloco com o mesmo 

caminho. 

Como já foi dito, evidentemente, a entropia da imagem diferença seria incrementada, pois 

a direção do preditor ótimo não seria mais para cada pixel individualmente e sim para todos 

os pixels de um bloco. A questão principal nesta variante foi a pesquisa efetuada para 

compensar este incremento da entropia da imagem diferença com a redução da entropia da 

posição lateral. 

Um exemplo de como esta variante se comportaria em blocos com a dimensão 2x2 pixels 

está apresentado na FIG. 4.7. 

 

 

FIG. 4.7 –Método Proposto – Codificação em Blocos 2x2 

 

Implementou-se um programa capaz de executar o método com as modificações 

introduzidas por esta nova variante. Inicialmente, com blocos de dimensão de 2x2 pixels já foi 

possível constatar uma redução significativa na taxa de compactação global, graças à redução 

da entropia da posição lateral, que antes era somada com seu valor integral e agora, neste 

bloco, é somada apenas um quarto de seu valor. 

Como esperado, a entropia da imagem diferença teve seu valor incrementado, porém sem 

afetar a taxa global do processo de compactação, que obteve uma melhora considerável. 

Ao serem efetuadas implementações com blocos de dimensões maiores foi constatada 

uma progressiva redução na entropia global obtida em todas as imagens utilizadas, com 

conseqüente melhora na taxa de eficiência global de compactação. 

130 130 130 135 0 0 254 2 00 01
132 133 132 133 255 1 0 0 01 10
116 132 132 133 1 0 0 1
115 132 132 132 0 255 0 0
115 133

Bloco 2x2
Imagem Original

Informação Lateral

Diferença [mod 256]

(Direção)
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Todavia esta redução foi se tornando menos significativa a cada novo incremento nas 

dimensões do bloco, ou seja, foi desacelerando. A partir de blocos com dimensão de 8x8 

pixels começou a ocorrer o inverso: a entropia global começou a aumentar, ou seja, a redução 

obtida na entropia da informação lateral era anulada pelo aumento da entropia na imagem 

diferença. Com isso os testes ficaram restritos aos blocos com dimensões máximas de 8x8 

pixels. 

Apesar de acarretarem resultados expressivamente melhores na taxa de compactação 

global, se comparados com os valores obtidos nas implementações anteriores do método 

proposto, os valores encontrados demonstravam que esta variante do método proposto ainda 

não estava com a mesma eficiência dos principais métodos descritos no Capítulo 3. Logo uma 

redução adicional na taxa de compactação se fazia necessária de modo a tornar o método 

comparável aos mesmos. 

Com a redução do peso da entropia da informação lateral, a entropia global tinha como 

componente de maior peso a entropia da imagem diferença, principalmente nas imagens 

diferenças obtidas com blocos de maiores dimensões. Logo a redução da entropia da imagem 

diferença passou a ser o objetivo almejado nas variantes a serem desenvolvidas. 

Um fator importante colaborou neste propósito: caso a redução da entropia na imagem 

diferença se fizesse às custas de um incremento na entropia da posição lateral, tal influência 

seria inversamente proporcional às dimensões do bloco usado, dadas às características da 

codificação da imagem em blocos, ou seja, poderiam ser utilizados mais bits na codificação 

da direção dos preditores pois este incremento seria atenuado pela pequena influência da 

entropia da informação lateral na entropia global da imagem codificada. 

Uma das características do método proposto nesta última variante era que utilizavam-se 

apenas as quatro direções perpendiculares da FIG. 4.1 como possíveis direções para todos os 

pixels de um bloco. Com isto tem-se que em um bloco todos os pixels possuem a mesma 

direção de preditor ótimo. 

Pela característica do processamento em blocos, a determinação da direção ótima não é 

dada pelos valores das diferenças individuais entre os pixels e sim pela direção com o menor 

erro médio quadrático para todo o bloco. Como decorrência,  muitas dessas diferenças não são 

ótimas, acarretando em um incremento considerável na entropia da imagem diferença, 

especialmente para os blocos de dimensões maiores. 
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O desenvolvimento de uma nova variante para o método foi baseado então no objetivo de 

que dentro de um bloco seriam implementadas várias combinações de direções para os 

possíveis preditores ótimos. 

Tais implementações de possíveis combinações de direções foram baseadas nos valores 

encontrados nos arquivos de informação laterais do método proposto para pixels individuais. 

Estas “direções” adicionais, com diferentes direções de preditor ótimo dentro do bloco, seriam 

como um “contexto” adaptado às correlações existentes entre os pixels do bloco de modo a 

otimizar os valores das diferenças entre os mesmos. 

Para tal implementação uma limitação importante se fez necessária:  a de que os pixels 

localizados nas bordas do bloco apontem para dentro do próprio bloco, exceto aqueles pixels 

localizados na borda vizinha ao bloco que é utilizado como preditor ótimo para o bloco atual. 

Com isso é mantida toda a validade e a integridade do processo de controle de caminhos, 

realizado agora a nível de blocos. Um exemplo da implementação desta variante pode ser 

visto na FIG. 4.8 com blocos de dimensão de 4x4 pixels. 
 

 

FIG. 4.8 – Método Proposto - Exemplos de “Direções Adicionais” na codificação em Blocos 

 

Bloco com os preditores ótimos para o Bloco Atual

Direção dos preditores ótimos

Dri1 Lelo2Low 3
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O processamento em blocos para esta variante passou a ser efetuado dentro da seguinte 

seqüência de processamento: 

 

a) Em primeiro lugar são efetuados os cálculos das diferenças individuais de cada 

pixel para cada uma das possíveis combinações de direções internas ao bloco. 

Determina-se, então, para o bloco atual que está sendo codificado, qual a 

combinação de direções que oferece o menor valor do somatório dos erros médios 

quadráticos (MMSE) dos pixels individuais; 

b) Encontrada tal combinação de direções efetua-se as diferenças em Módulo 256 

entre os pixels dentro do bloco, com os seus preditores ótimos determinados pela 

combinação de direções escolhida, sendo que os valores armazenados formam a 

IMAGEM DIFERENÇA; 

c) O código referente  das possíveis combinações de direções possíveis, foi a direção 

escolhida,  armazenada como INFORMAÇÃO LATERAL; 

d) Todo o mecanismo para o Controle de Caminhos é idêntico ao processamento de 

controle para um pixel individualmente, tendo como única diferença o fato de que 

o controle é agora efetuado por blocos. 

 

Com o intuito de verificar se tais combinações de direções adicionais contribuíam para 

reduzir a entropia da imagem diferença e, conseqüentemente, a entropia global da imagem, foi 

implementada a nova variante para o método proposto contemplando as novas modificações. 

Como fruto da variante anterior, onde foram encontradas as dimensões de melhores 

resultados na compactação global, só foram implementados testes em blocos com as 

dimensões de 4x4 e 8x8 pixels. 

Os primeiros resultados indicaram que o objetivo principal foi plenamente atingido, 

tendo-se um incremento elevado na eficiência da taxa de compactação global do método. O 

principal fator foi o de que o incremento esperado na posição lateral não foi inferior à redução 

obtida na entropia da imagem diferença, contribuindo decisivamente para este aumento na 

eficiência da taxa de compactação global do método proposto. 

Procurou-se determinar também nesta variante qual seria o número ótimo de 

combinações de direções para cada dimensão de bloco utilizada. Para blocos de dimensão 4x4 

pixels o número ótimo de combinações de direções está localizado na faixa entre quinze e 
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vinte possíveis combinações, e para blocos de dimensão 8x8 pixels, este número se eleva a 

aproximadamente sessenta e quatro possíveis combinações de direções. 

Em termos numéricos os resultados da taxa de compactação global do sistema colocaram 

o método proposto no nível dos métodos indicados no Capítulo 3, mais ainda ligeiramente 

acima dos considerados no estado da arte. Logo elaborou-se  um novo aperfeiçoamento para o 

método.  

 

4.5 – VERSÃO FINAL DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Este aperfeiçoamento final do método proposto foi baseado no seguinte objetivo: Como o 

preditor ótimo era, até aquele instante, dado sempre por um, e apenas um, dos pixels vizinhos 

ao pixel que está sendo codificado, numa predição de 1ª ordem, seriam desenvolvidas 

variantes das possíveis combinações de direções, onde o valor predito seria dado por uma 

função de ordem mais elevada, obtida a partir dos pixels vizinhos 

Esta função poderia ser linear, através da utilização de coeficientes não ótimos, como na 

seção 3.3, ou através de uma função não linear, como na seção 3.4.1. Estas funções ficaram 

como direções opcionais no processo de escolha da combinação de direções com menor erro 

médio quadrático total, desde que mantendo o número ideal de direções por dimensão de 

bloco encontrado na variante anterior do método. 

Entretanto, para tal implementação, uma das bordas do próprio bloco deve ser utilizada 

como base para a elaboração da função de predição, pois os métodos descritos nas seções 3.3 

e 3.4.1 necessitam da utilização de pixels em duas dimensões (bidimensionais) para o cálculo 

do valor predito pela função de predição. No processo de decodificação do bloco, no caso de 

se encontrar uma dessas variantes, esta decodificação se iniciará por esta borda. 

Além disso deve-se manter a condição encontrada na variante anterior, em que apenas 

uma das bordas do bloco pode utilizar como preditores, pixels localizados em outro bloco. 

Todo este procedimento está exemplificado na FIG. 4.9. 
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FIG. 4.9 – Método Proposto - “Direções Adicionais” obtidas a partir de Funções 

 

A implementação desta variante foi executada de forma idêntica a das implementações 

das variantes anteriores para blocos, pois todos os mecanismos descritos continuaram válidos. 

Para a simplicidade de implementação as funções inseridas como opções de direções foram as 

funções MAP, da seção 3.4.1 e a de previsão planar, da seção 3.3, perfazendo um total de 64 

possíveis combinações de direções possíveis implementada em blocos com a dimensão de 8x8 

pixels. 

A imagem diferença obtida bem como a informação lateral foram codificadas por 

Huffman de modo a  obter-se o valor da taxa de compactação global em bits por pixel com a 

finalidade de comparação com as taxas obtidas por outros métodos. 

Com essa variante o método proposto ultrapassou, em termos de eficiência nos resultados 

de taxa da compactação global, os métodos descritos nas seções 3.4.2 e 3.7 indicados no 

Capítulo 3, e aproximou sensivelmente os seus valores aos dos demais métodos considerados 

do estado da arte, descritos nas seções 3.8 e 3.9, mostrando a viabilidade do método proposto. 

 

Plan1 Plan1 Plan1 Plan1 MAP1 MAP1 MAP1 MAP2 MAP2 MAP2 MAP2

Plan1 Plan1 Plan1 Plan1 MAP1 MAP1 MAP1 MAP2 MAP2 MAP2 MAP2

Plan1 Plan1 Plan1 Plan1 MAP1 MAP1 MAP1 MAP2 MAP2 MAP2 MAP2

MAP1 MAP1 MAP1

Bloco com os preditores ótimos para o Bloco Atual

Direção dos preditores ótimos

Predição Plan1 Pixel a direita + Pixel abaixo - Pixel diagonal inferior direita

Predição MAP1 = Predição MAP2 =

Mediana(Pixel a esquerda, Pixel abaixo, (Pixel a esquerda+Pixel abaixo-Pixel diagonal inferior esquerda))

Riplan1 Lemap2Lomap1
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5 - RESULTADOS OBTIDOS 
 

5.1 – INTRODUÇÃO 

 

Por facilidade de comparação com os outros métodos, os resultados do método proposto 

foram obtidos a partir das componentes de luminância de nove imagens do conjunto de teste 

usado no desenvolvimento do padrão JPEG de compressão. Estas imagens possuem suas 

características descritas na TAB. 5.1. 

 

TAB. 5.1 – Características do conjunto de imagens de teste 

 

Todas as variantes implementadas no desenvolvimento do Método Proposto terão os seus 

resultados expressos em entropias de 1ª Ordem, ou seja, sem codificação. Apenas o melhor 

resultado de entropia, obtido na última variante do método, foi codificado por Huffman, de 

modo a comparar o valor obtido com os resultados em bits por pixel dos demais métodos. 

Os algoritmos para implementação do Método Proposto foram desenvolvidos em 

MatLab e foram executados em microcomputadores do tipo IBM-PC  com sistema 

operacional Windows 95 .  

 

Imagens Linhas Colunas Pixels
Níveis de 

Cinza
Bits por 

pixel
Tamanho 

(bits)
Tamanho 

(bytes)

Ibarb 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
Iboard 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
Iboats 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
Izelda 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 

Jbaloon 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
Jbarb2 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 

Jgirl 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
Jgold 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
Jhotel 576 720 414.720 256 8 3.317.760 414.720 
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5.2 – RESULTADOS OBTIDOS 

Figura: 5.1 Entropia Original: 7,5544
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4x4 20
8x8 20
4x4 64
8x8 64
8x8

Método Proposto, Bloco 8x8, 64 preditores possíveis com MAP

Predição não Linear, Causal e com Informação Lateral de Posição [22]

Fast Efficient Lossless Image Codec -FELICS [53]
Low Complexity, Context-Based, Lossless Image Compression - LOCO I [51]

Context-based, Adaptive, Lossless Image Codec - CALIC [52]
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FIG. 5.1 – Imagem Ibarb e resultados obtidos 

 

Figura: 5.2 Entropia Original: 6,8192
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Método Proposto, Bloco 8x8, 64 preditores possíveis com MAP

Predição não Linear, Causal e com Informação Lateral de Posição [22]

Fast Efficient Lossless Image Codec -FELICS [53]
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Context-based, Adaptive, Lossless Image Codec - CALIC [52]
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FIG. 5.2 – Imagem Iboard e resultados obtidos 

 

Figura: 5.3 Entropia Original: 7,0892
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FIG. 5.3 – Imagem Iboats e resultados obtidos 

 

Figura: 5.4 Entropia Original: 7,3340
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FIG. 5.4 – Imagem Izelda e resultados obtidos 

 

Figura: 5.5 Entropia Original: 7,3470
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FIG. 5.5 – Imagem Jbaloon e resultados obtidos 

 

Figura: 5.6 Entropia Original: 7,4883
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FIG. 5.6 – Imagem Jbarb2 e resultados obtidos 

 

Figura: 5.7 Entropia Original: 7,2887
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FIG. 5.7 – Imagem Jgirl e resultados obtidos 
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FIG. 5.8 – Imagem Jgold e resultados obtidos 

 

Figura: 5.9 Entropia Original: 7,5461
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FIG. 5.9 – Imagem Jhotel e resultados obtidos 

 

FIG. 5.10 –Média dos resultados obtidos para o conjunto de figuras de teste 
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6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

6.1 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

A partir dos resultados obtidos no Capítulo 5 podem ser emitidas algumas conclusões, 

entre elas: 

• A versão final do método proposto apresenta um bom resultado em termos de 

taxa de compactação global, especialmente quando é levada em consideração a 

simplicidade do processamento e da implementação do mesmo; 

• Como já havia sido constatado em trabalhos anteriores (ALVES, 1993), 

quando os pixels são tratados isoladamente, a quantidade de informação lateral 

necessária para informar sobre o preditor escolhido eleva muito a taxa de compactação 

global. 

• O uso de blocos com possibilidade de escolha de esquemas internos de 

predição, reduz a quantidade de informação lateral, possibilitando que as características 

não causais do método sejam exploradas e que resultados compatíveis com métodos 

considerados estado da arte sejam obtidos. Heuristicamente,  foi verificado que para cada 

tamanho de bloco existe um número ótimo de esquemas internos de predição. 

• Um ganho adicional significativo é obtido na taxa de compactação global 

quando o valor predito passa a ser determinado  não apenas com base em um único pixel 

vizinho, mas sim a partir de uma função não linear de três destes pixels.  

• Quando aplicado aos pixels individuais, o método proposto apresenta potencial 

para aplicações que envolvam segmentação de imagens, pois a procura por direções de 

menor variação tende a agrupar pixels com valores próximos. Uma diferença elevada 

indica mudança de região. Convenientemente modificado, o algoritmo pode se 

transformar em um segmentador eficiente. 

 

O método proposto pode ainda ser melhorado. A primeira possibilidade de incremento na 

taxa de compactação global consistiria em otimizar as direções de predição internas ao bloco, 

ou seja, pesquisar novas combinações de direções, inclusive com a possibilidade de novas 

funções de predição, de modo a reduzir tanto quanto possível o erro médio quadrático de 
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predição. Uma outra possibilidade consistiria em, através de um processo adaptativo, 

identificar o nível de atividade na região da imagem sendo codificada e, a partir desta 

informação, determinar preditores específicos para a região, ou até mesmo a dimensão do 

bloco mais apropriada para ser utilizada. 
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