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Sum�ario| Codi�cadores baseados em trans-

formadas wavelet e usando planos de bits re-

presentam o estado da arte em compress~ao

de imagens. Recentemente, este conceito foi

generalizado com a introdu�c~ao de planos de

bits vetoriais. Neste artigo, s~ao propostos

novos algoritmos de codi�ca�c~ao de imagens.

Eles s~ao generaliza�c~oes de codi�cadores por

planos de bits escalares. A generaliza�c~ao �e

baseada na substitui�c~ao dos planos de bits

escalares por planos de bits vetoriais. Tam-

b�em �e feita uma an�alise comparativa do de-

sempenho dos diversos codi�cadores usando

tanto planos de bits escalares quanto vetori-

ais. Resultados experimentais mostram que

o uso de planos de bits vetoriais em substi-

tui�c~ao aos escalares pode ser vantajoso sob

o ponto de vista taxa � distor�c~ao.

1 INTRODUC� ~AO

Entre os m�etodos de compress~ao de imagens os que

mais se destacam s~ao os que usam transformada

wavelet e o conceito de planos de bits. Aqui, os

coe�cientes da imagem transformada s~ao codi�ca-

dos atrav�es de itera�c~oes sucessivas, isto �e, em cada

itera�c~ao �e codi�cado um plano de bit dos coe�cien-

tes da imagem. Este tipo de codi�cador tem vindo

a apresentar um excelente desempenho na codi�-

ca�c~ao de imagens est�aticas, sendo, por isso, parte

integrante de alguns padr~oes, entre eles o JPEG-

2000 [1] e o procedimento de codi�ca�c~ao de textura

do MPEG4 [2]. Os codi�cadores de planos de bits

s~ao geralmente usados associados a uma t�ecnica de

quantiza�c~ao escalar, onde cada coe�ciente �e indivi-

dualmente decomposto em planos de bits. Contu-

do, em [3] este conceito foi generalizado para o uso

de vetores. Neste caso, cada vetor, composto por

v�arios coe�cientes, �e decomposto em planos de bits

vetoriais.

A quantiza�c~ao de um escalar �1 � c � 1 usan-

do planos de bits pode ser representada por uma

sequência sfb1; b2 : : : ; bn : : : g tal que:

c = s

1X

i=1

bi2
�i (1)

onde s 2 f�1; 1g representa o sinal de c e bi 2

f0; 1g.

Alternativamente, pode-se considerar que s seja

sempre igual a 1 e bi 2 f�1; 1g. Assim sendo vem

que:

c =

1X

i=1

bi2
�i (2)

Em aplica�c~oes pr�aticas de codi�ca�c~ao o somat�orio

n~ao �e in�nito, mas sim limitado a um valor P , que

representa o n�umero de planos de bits, e que se

encontra diretamente relacionado com o n��vel de

distor�c~ao pretendido para a imagem reconstru��da.

Estes codi�cadores, principalmente os que utili-

zam transformada wavelet, têm motivado muitos

estudos sendo atualmente o estado da arte da co-

di�ca�c~ao em imagens est�aticas. Assim, têm vindo

a ser desenvolvidos diversos codi�cadores de alto

desempenho com estas caracter��sticas.

O primeiro codi�cador desse tipo foi o EZW

(Embedded Zerotree Wavelet) [4], e o seu funcio-

namento baseia-se no uso de �arvores de zeros (ze-

rotrees) e de um codi�cador aritm�etico adaptativo

[5].

Seguindo o sucesso do EZW, Said e Pearlman [6]

propuseram algumas altera�c~oes a ele no codi�cador

SPIHT (Set Partitional in Hierarchical Trees) que

apresenta desempenho signi�cativamente superior

ao do EZW.

Recentemente, foi proposto o codi�cador MGE

(Multigrid Embedding [7]), que possui um desempe-

nho similar ao do SPIHT. Ele tamb�em se baseia

em planos de bits, mas utiliza uma decomposi�c~ao

em quadtree.



Recente tamb�em foi o desenvolvimento de uma

representa�c~ao usando planos de bits vetoriais [3].

Esta representa�c~ao envolve a decomposi�c~ao do ve-

tor v da seguinte forma.

vQ =

QX

i=1

uni�
�i (3)

onde uni �e um vetor unit�ario que pertence a um

dado dicion�ario CN .

Pode-se mostrar que se � for escolhido conveni-

entemente, o erro jv � vQj tende a zero �a medida

que o n�umero de vetores Q tende a in�nito. De

[3], os valores de � para os quais isto se veri�ca s~ao

dados por:

1

2 cos[�(CN )]
� � < 1; �(CN ) � 45o (4)

sin[�(CN )] � � < 1; �(CN ) � 45o (5)

onde �(CN ) �e o ângulo m�aximo de um vector no

espa�co R
N e o vector mais pr�oximo representado

pelo dicion�ario CN .

Uma indaga�c~ao que surge naturalmente �e se a

substitui�c~ao dos planos de bits escalares, nos algo-

ritmos acima descritos, por planos de bits vetoriais

pode levar a uma melhoria do seu desempenho.

Um trabalho neste sentido foi apresentado em

[8]. A�� foi proposto o algoritmo SAWVQ (Successi-

ve Aproximation Wavelet Vector Quantizer), uma

extens~ao do EZW para planos de bits vetoriais.

Nele, os coe�cientes da transformada wavelet fo-

ram divididos em vetores e cada um deles repre-

sentado usando planos de bits. As �arvores de zeros

deixaram de ser compostas por coe�cientes insigni-

�cantes passando a ser �arvores de vetores insigni-

�cantes. A melhoria conseguida foi de quase 1dB

para a codi�ca�c~ao da imagem Lena 512x512 com

0.5 bits/pixel, o que �e um excelente resultado.

Contudo, os resultados apresentados neste traba-

lho n~ao permitem que se tire uma conclus~ao acerca

da maior ou menor e�ciência dos planos de bits ve-

toriais em rela�c~ao aos escalares. Isto porque o fato

deste usar �arvores de zero vetoriais tende a aumen-

tar a e�ciência da codi�ca�c~ao podendo esta ser a

principal respons�avel pelo aumento do desempenho

do SAWVQ.

Neste trabalho ser~ao apresentadas vers~oes usan-

do quantiza�c~ao vetorial dos codi�cadores SPIHT

e MGE. Espera-se com isto, al�em da obten�c~ao de

codi�cadores com desempenhos superiores aos j�a

existentes, ganhar um entendimento mais profun-

do tanto das decomposi�c~oes usando planos de bit

vetoriais, como do efeito do seu uso em m�etodos

pr�aticos de codi�ca�c~ao usando planos de bits.

O restante deste artigo est�a dividido da seguin-

te forma: Na se�c~ao 2 s~ao descritos os algoritmos

escalares bem como a sua adapta�c~ao para planos

de bits vetoriais. Na se�c~ao 3 ser~ao analisadas es-

tat��sticas do seu desempenho incluindo o n�umero

de bits gasto com a informa�c~ao de signi�cância e

com a transmiss~ao dos coe�cientes propriamente

ditos. Na se�c~ao 4 ser~ao apresentadas conclus~oes e

propostas melhorias futuras.

2 DESCRIC� ~AO DOS ALGORITMOS

Em todos os codi�cadores usando planos de bits,

al�em da decomposi�c~ao em planos de bits propria-

mente ditos, �e usado o conceito de signi�cância dos

coe�cientes. Isto �e, dado um valor de referência,

que corresponde �a precis~ao do plano de bits cor-

rente, um coe�ciente �e dito signi�cante se o seu

m�odulo �e maior que esse valor de referência. Caso

contr�ario, �e dito que o coe�ciente �e insigni�cante.

Assim, a codi�ca�c~ao de cada plano de bits �e divi-

dida em duas partes: o mapa de signi�câncias, que

indica quais coe�cientes s~ao signi�cantes para um

dado valor referência, e os planos de bits propria-

mente ditos. A principal diferen�ca que existe entre

os diversos codi�cadores por planos de bits diz res-

peito �a forma como este mapa de signi�cância �e

codi�cado.

No caso do algoritmo EZW, o mapa de signi-

�câncias �e codi�cado usando o conceito de �arvores

de zeros (zerotrees). Uma �arvore de zeros signi�-

ca que um dado coe�ciente e todos os coe�cientes

correspondentes nas bandas de mesma orienta�c~ao

e com menor escala s~ao insigni�cantes. No EZW

os planos de bits s~ao de�nidos atrav�es de um valor

de referência que �e inicializado como sendo meta-

de do coe�ciente da imagem com maior valor ab-

soluto. No passo dominante, para um dado valor

de referência, a transformada wavelet da imagem �e

varrida e cada coe�ciente �e classi�cado como sendo

positivo (\+"), negativo (\�"), zero isolado (\Z")

ou �arvore de zero (\ZT") e os respectivos s��mbolos

enviados. Em seguida �e aplicado um passo de re-

�no onde os coe�cientes considerados signi�cantes

(positivos ou negativos) no passo anterior s~ao re�-

nados com a adi�c~ao de mais um plano de bits. No

�nal deste passo o valor de referência �e dividido

por 2 e o passo dominante �e iniciado novamente. A

codi�ca�c~ao para quando �e atingida uma distor�c~ao

alvo ou uma taxa de bits pretendida. Usualmente

os s��mbolo gerados (\+", \�", \Z" ou \ZT") s~ao

codi�cados usando um codi�cador aritm�etico.

Para implementar o SAWVQ tiveram que ser efe-

tuadas algumas modi�ca�c~oes no algoritmo EZW.



A unidade b�asica de codi�ca�c~ao deixa de ser o coe-

�ciente e passa a ser um vetor de coe�cientes. Des-

ta forma, ele ser�a considerado signi�cante quan-

do o seu m�odulo for maior que um dado valor de

referência, que �e inicializado como sendo o mai-

or m�odulo de todos os vetores de coe�cientes da

imagem. Neste caso, uma �arvore de zeros acon-

tece quando um vetor e todos os vetores corres-

pondentes nas bandas de mesma orienta�c~ao e com

menor escala s~ao insigni�cantes. No passo domi-

nante, para um dado valor de referência, um vetor

�e classi�cado de zero (\Z"), �arvore de zero (\ZT")

ou signi�cante, sendo neste �ultimo caso tamb�em

enviado o ��ndice do vetor no dicion�ario CN , cor-

respondente ao plano de bits vetorial, (como pode

ser visto na equa�c~ao 3). No passo de re�namento

�e adicionado um plano de bits vetorial �aqueles ve-

tores que j�a tinham sido considerados signi�cantes

em itera�c~oes anteriores. No �nal deste passo, o va-

lor de referência �e multiplicado por � (como se vê

na equa�c~ao 3). �E usado um codi�cador aritm�etico

para fazer a codi�ca�c~ao tanto da informa�c~ao de sig-

ni�cância como dos ��ndices dos vetores correspon-

dentes no dicion�ario. CN .

Em [9] foi proposta uma melhoria do algoritmo

EZW, dando origem ao aqui denominadoEZW/C,

onde as �arvores de zeros foram substitu��das por

uma codi�ca�c~ao dependente de contextos da infor-

ma�c~ao de signi�cância. Nele, o contexto do codi-

�cador aritm�etico a ser usado �e chaveado levan-

do em considera�c~ao os seguintes parâmetros: passo

corrente (dominante ou re�namento), escala de de-

composi�c~ao atual, coe�cientes vizinhos e coe�ciente

correspondente na banda imediatamente superior

(coe�ciente \pai"). Para o caso de uma wavelet de

6 n��veis s~ao usados 102 contextos distintos. Des-

ta forma, de cada vez apenas s~ao transmitidos 2

s��mbolos.

A extens~ao deste algoritmo usando quantiza�c~ao

vetorial (EZWVQ/C) que �e apresentada na se�c~ao

3 foi feita de forma trivial. A �unica diferen�ca �e que

a signi�cância passou a ser de vetores de coe�ci-

entes, mas os contextos continuam a ser rigorosa-

mente os mesmos. A informa�c~ao de sinal e re�no

consiste dos ��ndices dos vetores no dicion�ario CN .

A principal diferen�ca do SPIHT para o EZW

�e que ele assume, inicialmente, que todos os coe�-

cientes s~ao insigni�cantes. Nos passos dominantes

s~ao transmitidos bits que indicam de forma e�ci-

ente, com a ajuda de uma complexa estrutura de

listas, quais os coe�cientes que passaram a ser sig-

ni�cantes para o plano de bits correspondente. A

grosso modo, as listas s~ao uma forma so�sticada

de implementar �arvores de zeros. Nos passos de

re�no, os planos de bits propriamente ditos s~ao en-

viados (para maiores detalhes deste algoritmo ver

[6]). A e�ciencia deste algoritmo �e tal que possui

um desempenho superior ao EZW mesmo sem ne-

nhuma codi�ca�c~ao aritm�etica dos s��mbolos. Com

codi�ca�c~ao aritm�etica pode-se obter ganhos de at�e

0.5dB para a imagem Lena 512x512.

Para a extens~ao vetorial do SPIHT, denomina-

da SPIHTVQ, tem-se que no passo dominante

a signi�cância dos coe�cientes �e substituida pela

signi�cância dos vetores. No passo de re�no, s~ao

transmitidos os ��ndices dos vetores corresponden-

tes no dicion�ario CN para o plano de bits onde se

est�a.

No codi�cador MGE a localiza�c~ao dos vetores

signi�cantes �e determinada segundo um algoritmo

quadtree. Para cada valor de referência somente

�e enviado um bit de cada um dos coe�cientes que

s~ao signi�cantes. Os demais bits s~ao enviados nas

itera�c~oes seguintes.

Na extens~ao vetorial doMGE, aqui chamada de

MGEVQ a localiza�c~ao os vetores signi�cantes �e

tamb�em determinada segundo um algoritmo quad-

tree e os ��ndices correspondentes aos planos de bits

vetoriais s~ao transmitidos.

3 AN�ALISE DE RESULTADOS

Nesta se�c~ao �e feita uma an�alise de desempenho dos

algoritmos apresentados na se�c~ao 2. Espera-se, com

esta an�alise, obter um entendimento mais profundo

acerca do comportamento de cada um destes quan-

do implementados tanto usando planos de bits es-

calares quanto vetoriais. Nela, s~ao comparados o

n�umero de bits que s~ao gastos no envio da infor-

ma�c~ao de signi�cância com aqueles que s~ao gastos

com o envio dos coe�cientes propriamente ditos. �E

igualmente analisada a rela�c~ao sinal-ru��do (PSNR)

obtida para os diferentes tipos de algoritmos.

Para comparar o desempenho dos diversos algo-

ritmos foram utilizadas, como referências, as ima-

gens Lena, Barbara e Boats com dimens~ao 512x512.

Elas foram reconstru��das em 3 diferentes taxas: 0,2

, 0,5 e 1 bit/pixel. A transformada wavelet foi ba-

seada no banco de �ltros biortogonal F de�nido em

[10], com 6 n��veis de decomposi�c~ao.

Para os algoritmos SPIHT e MGE �e feita a

an�alise dos seus desempenhos com e sem o uso do

codi�cador aritm�etico adaptativo [5], tanto no caso

escalar quanto no vetorial.

Na implementa�c~ao usando planos de bits veto-

riais foram empregados dicion�arios com diferentes

dimens~oes na codi�ca�c~ao dos vetores: em dimens~ao

4, foi usada a 1a camada do reticulado D4; em di-

mens~ao 8, foi usada a 1a camada do reticulado E8;

em dimens~ao 16, foi usada a 1a camada do reti-

culado �16 (para mais informa�c~ao sobre estes dici-



on�arios ver [11]). Para cada um destes dicion�arios

e para cada uma da imagens foram utilizados os fa-

tores de escala apresentados na Tabela 1 (de notar

que estes fatores de escala s~ao aqueles que permi-

tem obter uma maior rela�c~ao sinal-ru��do para cada

um dos casos):

Lena

512x512

Barbara

512x512

Boats

512x512

D4 � = 0; 58 � = 0; 60 � = 0; 58

E8 � = 0; 61 � = 0; 61 � = 0; 59

�16 � = 0; 63 � = 0; 62 � = 0; 64

Tabela 1: Fatores de escala por dicion�ario e por

imagem.

Observando o comportamento dos v�arios algorit-

mos com planos de bits escalares, apresentados na

Figura 1(a), pode-se concluir que, para todos os ca-

sos, o que mais pesa neste tipo de quantiza�c~ao �e o

envio dos bits correspondentes �a informa�c~ao de sig-

ni�cância. Na tabela 2 s~ao apresentadas as PSNR

para todos os algoritmos e pode-se observar que, de

forma geral, o algoritmo SPIHT apresenta melhor

desempenho.

Na Figura 1(b) s~ao comparados diferentes algo-

ritmos para a imagem Lena 512x 512 codi�cada

com 0.5 bits/pixel e usando o reticulado �16 na co-

di�ca�c~ao dos vetores. Nesta �gura pode-se observar

que todos os algoritmos têm um comportamento

muito similar, ou seja, todos gastam poucos bits

com a codi�ca�c~ao da informa�c~ao de signi�cância e

muitos bits com a informa�c~ao referente aos planos

de bits. Isto pode igualmente ser visto atrav�es da

tabela 3, que apresenta a PSNR obtida na recons-

tru�c~ao, para algumas imagens e taxas.

Em seguida, s~ao comparados, individualmente,

cada um dos codi�cadores implementados usando

planos de bits escalares com a vers~ao que usa planos

de bits vetoriais. Esta vers~ao �e apresentada usando

dicion�arios de diferentes dimens~oes na codi�ca�c~ao

do vetores.

Nas Figuras 1(c){(f) pode-se observar que, no

caso escalar a maior parte dos bits �e gasta com a

informa�c~ao de signi�cância. No caso vetorial is-

to inverte-se completamente, sendo muito maior o

n�umero de bits gastos com a informa�c~ao referente

aos planos de bits de vetores de coe�cientes.

Uma outra coisa que pode ser observada �e que, �a

medida que aumenta a dimens~ao do dicion�ario usa-

do para a codi�ca�c~ao dos vetores, maior �e a quan-

tidade de informa�c~ao referente aos planos de bits e

menor aquela que diz respeito �a signi�cância. Es-

ta diminui�c~ao do n�umero de bits gastos com a in-

forma�c~ao de signi�cância �e justi�cada pelo fato de

apenas se ter uma signi�cância vetorial, ou seja, se

um s��mbolo indica que um vetor �e signi�cante, es-

te mesmo s��mbolo vai indicar a signi�cância de um

n�umero de coe�cientes igual �a dimens~ao do vetor.

Assim sendo, no caso vetorial tem-se uma dimi-

nui�c~ao do n�umero de bits gastos com a informa�c~ao

de signi�cância da mesma ordem da dimens~ao do

vetor utilizado para a codi�ca�c~ao. Por outro lado,

o aumento do n�umero de bits gastos com a codi�-

ca�c~ao dos planos de bits tem duas causas poss��veis:

A primeira est�a relacionada com o fato de num

vetor signi�cante poder haver diversas coordena-

das insigni�cantes, fazendo com que os planos de

bits vetoriais tamb�em carreguem informa�c~ao que,

no caso escalar �e puramente de signi�cância. Uma

segunda causa para este comportamento poderia

ser a menor e�ciência intr��nseca da representa�c~ao

usando planos de bits vetoriais em rela�c~ao �aquela

que usa planos de bits escalares.
�E importante notar que, a principal diferen�ca en-

tre os codi�cadores usando planos de bits, encontra-

se na forma como a informa�c~ao de signi�cância �e

transmitida. No caso escalar, isto �e con�rmado pe-

la Figura 1(a), onde se vê que s~ao gastos muito mais

bits com o envio da informa�c~ao de signi�cância do

que com o envio dos planos de bits. Assim, neste

tipo de codi�cador, quanto maior a e�ciência na

codi�ca�c~ao da informa�c~ao referente �a signi�cância,

melhor o desempenho obtido. Contudo, a Figura

1(b) mostra que, para o caso do uso de codi�ca-

dores vetoriais, a quantidade de bits gastos com a

signi�cância �e muito baixa quando comparada com

aquela gasta com os planos de bits. Desta forma, �e

de se esperar que o desempenho dos diversos codi-

�cadores vetoriais seja equivalente, como pode ser

con�rmado por inspe�c~ao da tabela 3.

Finalmente, uma compara�c~ao entra as tabelas 2

e 3 mostra que, em geral, usando como dicion�ario

o reticulado �16, os codi�cadores usando planos de

bits vetoriais têm um desempenho superior. Isto �e

uma indica�c~ao de que o uso deste tipo de codi�ca-

dores pode levar a um aumento do desempenho.

4 CONCLUS~OES

Neste trabalho, foram propostos novos algoritmos

de codi�ca�c~ao de imagens. Eles s~ao generaliza�c~oes

de algoritmos que utilizam codi�ca�c~ao por planos

de bits de coe�cientes de transformadas wavelet.

Esta generaliza�c~ao consiste da substitui�c~ao dos pla-

nos de bits escalares por vetoriais.

Foi tamb�em realizado um estudo comparativo

entre os codi�cadores aqui propostos e as suas ver-

s~oes escalares. Ap�os a an�alise dos resultados veri-

�cou-se que o uso de planos de bits vetoriais leva,

em muitos casos, a uma melhoria de desempenho

segundo o crit�erio de taxa � distor�c~ao. Al�em dis-
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Figura 1: Compara�c~ao dos: (a) codi�cadores escalares; (b) codi�cadores vetoriais; (c) codi�cadores

escalares e vetoriais EZW; (d) codi�cadores escalares e vetoriais EZW/C; (e) codi�cadores escalares e

vetoriais SPIHT; (f) codi�cadores escalares e vetoriais MGE



Lena 512x512 Barbara Boats

0,2 0,5 1 0,2 0,5 1 0,2 0,5 1

EZW 32,09 35,91 38,94 25,91 30,49 35,30 29,88 35,49 35,59

EZW/C 32,30 36,85 39,82 25,81 30,45 35,25 30,05 35,47 40,32

SPIHT S/ COD 32,72 36,80 39,94 26,29 31,37 36,62 30,52 35,61 40,18

MGE S/ COD 32,69 36,58 39,60 26,45 31,37 36,68 30,45 35,51 39,79

SPIHT C/ COD 32,93 36,94 40,07 26,37 31,57 36,79 30,71 35,82 40,42

MGE C/ COD 32,81 36,68 39,78 26,48 31,49 36,86 30,63 35,66 40,01

Tabela 2: Compara�c~ao entre as PSNR (dB) para os diferentes algoritmos usando planos de bits escalares.

Lena 512x512 Barbara Boats

0,2 0,5 1 0,2 0,5 1 0,2 0,5 1

SAWVQ

D4 32,52 36,60 39,96 26,56 31,16 35,92 30,81 36,07 39,85

e8 32,79 36,74 39,92 26,67 31,75 36,16 30,40 35,49 39,89

�16 33,03 37,18 40,25 27,35 32,31 37,11 30,81 35,74 40,42

EZWVQ/C

D4 32,62 36,74 40,08 26,64 31,24 36,14 30,77 35,21 40,13

e8 32,79 36,84 40,00 26,95 31,90 36,57 30,42 35,56 40,00

�16 33,01 37,19 40,24 27,44 32,38 37,32 30,81 35,79 40,43

SPIHTVQ S/ COD

D4 32,46 36,23 39,36 26,58 30,90 35,93 30,32 34,98 39,27

e8 32,76 36,63 40,09 27,07 31,88 36,43 30,58 35,58 39,87

�16 32,66 36,76 39,92 26,97 31,89 36,90 30,79 35,51 39,89

SPIHTVQ C/

COD

D4 32,72 36,55 40,02 26,83 31,25 36,48 30,78 35,33 40,15

e8 32,84 36,77 40,17 27,22 32,05 36,62 30,69 35,70 40,00

�16 33,03 37,18 40,18 27,51 32,42 37,36 30,87 35,82 40,55

MGEVQ S/ COD

D4 32,44 36,42 39,61 26,64 30,95 35,89 30,36 34,96 39,33

�16 32,65 36,79 39,84 27,21 31,92 36,91 30,82 35,54 39,88

MGEVQ C/ COD

D4 32,62 36,56 39,93 26,82 31,61 36,41 30,73 35,25 39,93

�16 32,97 37,11 40,13 27,50 32,43 37,48 30,93 35,84 40,29

Tabela 3: Compara�c~ao entre as PSNR (dB) para os diferentes algoritmos usando planos de bits vetoriais.

so, a diferen�ca de desempenho entre os diferentes

algoritmos que empregam planos de bits vetoriais

�e insigni�cante.

Pode-se ent~ao concluir que h�a ganhos em utilizar

implementa�c~oes usando planos de bits vetoriais e

que h�a indica�c~oes de que aumentos signi�cativos de

desempenho podem ser obtidos se for aumentada a

e�ciência de codi�ca�c~ao dos planos de bits. Entre

as tentativas neste sentido inclui-se, por exemplo,

o uso de outros tipos de dicion�arios.
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