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Sum�ario| Em muitas aplica�c~oes de quan-

tiza�c~ao vetorial necessitamos de dicion�arios

compostos por vetores uniformemente distri-

bu��dos em uma hiperesfera. Uma op�c~ao co-

mum nestes casos �e dada por dicion�arios ge-

rados a partir de camadas de reticulados re-

gulares. Por�em, estes dicion�arios s~ao limi-

tados em rela�c~ao ao n�umero de vetores K e

dimens~ao N . Neste artigo descrevemos um

novo m�etodo para gerar dicion�arios deste ti-

po com um n�umero K de vetores e dimens~ao

N arbitr�arios. Geramos dicion�arios para pa-

res (K,N) e comparamos seu desempenho no

contexto de Quantiza�c~ao Vetorial por Apro-

xima�c~oes Sucessivas (SA-VQ), com os di-

cion�arios formados a partir de reticulados re-

gulares, solu�c~oes dos problemas de \covering"

e \packing" na hiperesfera.

Palavras Chave: compress~ao, codi�ca�c~ao, quanti-

za�c~ao vetorial, projeto de dicion�arios, aproxima�c~oes

sucessivas, reticulados regulares.

1 Introduc�~ao

Codi�ca�c~ao utilizando planos de bits representa o es-

tado da arte em esquemas de compress~ao de ima-

gens. O novo padr~ao JPEG-2000 utiliza codi�ca�c~ao

atrav�es de planos de bits[1]. Em [2, 3] o conceito de

planos de bits foi generalizado para vetores atrav�es

da Quantiza�c~ao Vetorial por Aproxima�c~oes Sucessi-

vas (SA-VQ). Com este esquema algumas melhoras

no desempenho de codi�cadores foram obtidas. No

SA-VQ um vetor X �e aproximado por um vetor Xm

da seguinte forma:

Xm =

mX
n=1

�nYin

onde Yin 2 CN = fY1; Y2; : : : ; YKg,

in 2 f1; 2; : : : ;Kg e 0 < � < 1

(1)

CN �e o dicion�ario composto de vetores com norma

unit�aria, K �e a cardinalidade (n�umero de vetores do

dicion�ario) em o n�umero de passos utilizados no pro-

cesso de quantiza�c~ao.

Este tipo de representa�c~ao ser�a �util somente se �a

medida que aumentarmos o n�umero de passos, e por-

tanto o n�umero m de vetores utilizados para repre-

sentar X , o erro da aproxima�c~ao em = kX � Xmk
tender a zero. Em [2] �e demonstrado que uma con-

di�c~ao su�ciente para tal �e:(
� � [2 cos�(CN )]

�1
, para �(CN ) �

�

4

� � sin�(CN ) , para �(CN ) �
�

4

(2)

onde �(CN ) �e o ângulo m�aximo entre qualquer vetor

no espa�co RN e o vetor mais pr�oximo do dicion�ario

CN .

A equa�c~ao 2 nos indica uma caracter��stica que

\bons" dicion�arios para SA-VQ devem ter. Ainda

em [2] �e demonstrado que o erro na representa�c~ao

em = kX �Xmk �e limitado por em � B�m. Da

equa�c~ao 2, quanto menor �(CN ) menor o � que ga-

rante a convergência do algor��tmo SA-VQ e em con-

seq�uência menor o erro. Vê-se que h�a uma rela�c~ao

entre � e o erro na representa�c~ao, e por conseg�uinte

entre �(CN ) e o erro.

Conclui-se ent~ao que bons dicion�arios dever~ao ter

�(CN ) o menor poss��vel. Temos duas maneiras de

obter isto:

1) Aumentando o n�umero de vetores K que com-

p~oem o dicion�ario CN . Entretanto esta aborda-

gem aumentaria a taxa R =
m log

2
K

N
.

2) Minimizando �(CN ). Para isto devemos dis-

tribuir os vetores que comp~oem o dicion�ario o

mais uniformemente poss��vel sobre a superf��cie

de uma hiperesfera de dimens~ao N . Isto mante-

ria K e N �xos, mantendo a mesma taxa.

Logo, projetar \bons" dicion�arios para SA-VQ �e si-

milar a distribuir uniformente K pontos sobre a su-

perf��cie de uma esfera de dimens~ao N . Para uma

boa discuss~ao sobre o conceito de uniformidade nes-

te caso ver [4]. Este �e um problema estudado h�a

s�eculos [4] por�em ainda sem solu�c~ao geral.

Para o prop�osito de distribuir um n�umero de veto-

res sobre a superf��cie da hiperesfera podemos pensar

em três metodologias:



a) a alg�ebrica [5, 6], onde utilizamos dicion�arios ge-

rados a partir de reticulados que s~ao solu�c~oes aos

problemas do empacotamento �otimo de esferas

ou \packing" e da cobertura �otima de esferas

ou \covering". Estes dicion�arios foram utiliza-

dos em [2] no contexto de codi�ca�c~ao de ima-

gens atrav�es de \wavelets" utilizando planos de

bits. Entretanto, n~ao h�a uma solu�c~ao geral pa-

ra o problema de distribuir K pontos numa hi-

peresfera de dimens~ao N . Hardin e Sloane [6]

encontraram solu�c~oes para dimens~oes 3, 4 e 5.

b) a abordagem geom�etrica [4], na qual distri-

bu��mos os pontos sobre a superf��cie da esfera

utilizando considera�c~oes geom�etricas. Em [4]

boas solu�c~oes assint�oticas para dimens~ao 3 fo-

ram encontradas, por�em n~ao h�a uma metodolo-

gia v�alida para uma dimens~ao N qualquer.

c) o m�etodo estoc�astico, onde utilizamos um algo-

ritmo tipo LBG [7] para gerar o dicion�ario de-

sejado. O conjunto de treinamento utilizado �e

composto de vetores cujas componentes s~ao va-

ri�aveis aleat�orias Gaussianas identicamente dis-

tribuidas (IIDG). Como neste caso a fun�c~ao den-

sidade de probabilidade depende s�o do m�odulo,

normalizando os vetores geramos um conjunto

de treinamento cuja fun�c~ao densidade de pro-

babilidade �e uniformemente distribu��da na su-

perf��cie da hiperesfera. Esta abordagem �e em

teoria capaz de gerar bons dicion�arios para qual-

quer dimens~ao N . Por�em o tamanho do conjun-

to de treinamento (CT) tem que ser bastante

grande at�e mesmo para valores moderados da

dimens~ao N e do n�umero de vetores K do di-

cion�ario �nal. Isto requer, portanto, uma gran-

de carga computacional o que torna esta abor-

dagem impratic�avel.

Neste artigo propomos um m�etodo que utiliza ca-

racter��sticas tanto do m�etodo geom�etrico quanto do

estoc�astico. Projetamos dicion�arios iniciais e conjun-

tos de treinamento atrav�es de um m�etodo geom�etrico

aproximado e os aplicamos no algor��tmo LBG de

maneira a melhorar o dicion�ario inicial. O m�etodo

geom�etrico utilizado �e descrito a seguir.

2 O M�etodo Proposto

Nesta parte apresentamos o m�etodo desenvolvido.

Primeiro introduzimos o m�etodo geom�etrico propos-

to (GM) baseado em argumentos heur��sticos e apro-

xima�c~oes que s~ao assintoticamente v�alidas. Este pro-

cedimento ser�a utilizado para gerar dicion�arios ini-

ciais (DI) e conjuntos de treinamento (CT) que ser~ao

aplicados no algor��tmo LBG. Na segunda parte des-

ta se�c~ao apresentamos as melhoras obtidas com o al-

goritmo LBG comparando o m�etodo combinado pro-

posto ao m�etodo estoc�astico puro de forma a veri�car

a sua validade.

2.1 O M�etodo Geom�etrico

Primeiro devemos considerar a representa�c~ao de um

ponto no RN sobre a superf��cie de uma hiperesfera de

dimens~aoN e raio unit�ario em coordenadas esf�ericas.

Estas s~ao dadas por:

p =f1; !1; !2; :::; !N�1g

onde 0 � !i � � para i 2 f1; : : : ; N � 2g

e 0 � !N�1 � 2�

(3)

Podemos obter as coordenadas cartesianas do ponto

a partir das esf�ericas atrav�es da transforma�c~ao:

x1 = sin!1

x2 = sin!1 sin!2

...

xN�1 = sin!1 sin!2 : : : sin!N�1

xN = sin!1 sin!2 : : : sin!N�2 cos!N�1

(4)

Dada a representa�c~ao em coordenadas esf�ericas,

o algor��tmo proposto se baseia na suposi�c~ao de que

quando o n�umero de vetores K �e grande, eles de-

�nem uma parti�c~ao da superf��cie da hiperesfera de

dimens~ao N em hipercubos idênticos de dimens~ao

N � 1. Considerando que cada hipercubo de la-

do Æ �e de�nido por pequenas varia�c~oes dos ângulos

�!1;�!2; : : : ;�!N�1, temos que:

Æ = �!1

Æ = �!j

j�1Y
i=1

sin!i; j = 2; : : : ; N � 1
(5)

Dado um ponto !1; : : : ; !N�1 e Æ, os valores

de �!1;�!2; : : : ;�!N�1 seguem das equa�c~ao 5.

Atrav�es dos �!i podemos distribuir pontos na su-

perf��cie da esfera e a partir da equa�c~ao 4 achar os

pontos em coordenadas cartesianas. Ent~ao temos o

algor��tmo para aloca�c~ao dos pontos a seguir:

compute �!1 usando a eq. 5

for !1 =
�!1

2
to � step = �!1 do

compute �!1 usando a eq. 5

for !2 =
�!2

2
to � step = �!2 do

. . .

compute �!N�1 usando a eq. 5

for !N�1 =
�!N�1

2
to 2� step = �!N�1 do

for i = 1 : : :N � 1 do
compute xi = sin!1 : : : sin!i�1 sin!i
compute xN = sin!1 : : : sin!N�2 cos!N�1

O valor de Æ �e calculado considerando que se os

K hipercubos, cada um de �area ÆN�1, fornecem uma

parti�c~ao da superf��cie da hiperesfera, ent~ao:

AN = KÆN�1 (6)



A �area AN de uma hiperesfera de dimens~ao N e raio

unit�ario �e dada por [5]:

AN =
N�N=2

(N=2)!
; N par (7)

AN =
N2N�(N�1)=2(

(N�1)

2
!)

N !
; N ��mpar (8)

Como as equa�c~oes 5 e 6 s~ao v�alidas s�o quando o

n�umero de pontos K tende a in�nito, o valor de Æ da

equa�c~ao 6 pode gerar um n�umero de pontos K 0 6= K.

Ent~ao deveremos corrigir o valor de Æ atrav�es de

Æ = Æ0(K
0

K
)

1

N�1 , e repetir este procedimento iterati-

vamente at�e que K 0 = K.

O procedimento proposto (GM) �e assintoticamente

v�alido (K grande) o que o torna bom para gerar con-

juntos de treinamento (CT) para o algoritmo LBG.

Assim �e contornado o problema da necessidade de

um CT muito grande requerido pela abordagem es-

toc�astica. Veri�camos que o m�etodo tamb�em �e bom

para gerar dicion�arios iniciais (DI). Na �gura 1 po-

demos ver os ângulos entre os vetores alocados pelo

m�etodo para v�arias cardinalidades do dicion�ario em

dimens~ao 3. Vemos que o ângulo m�edio aproxima-se

do m�aximo assintoticamente. Na �gura 2 podemos

ver os pontos gerados quando o m�etodo aloca K=90

pontos em dimens~ao N=3, (90,3).
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Figura 1: Ângulos m�aximo m�edio e m��nimo entre os

vetores alocados pelo m�etodo GM, para N=3.
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Figura 2: Pontos gerados pelo m�etodo para (90,3).

2.2 Melhorando os Dicion�arios

Visto que o m�etodo proposto (GM) atinge o objeti-

vo razoavelmente para um n�umero de vetores gran-

de, pode-se utiliz�a-lo num algor��tmo LBG de forma

a melhorar dicion�arios com um pequeno n�umero K

de pontos e aumentar a uniformidade. Em nossas

simula�c~oes a medida de distor�c~ao utilizada foi o er-

ro m�edio quadr�atico. O algor��tmo LBG teve que ser

modi�cado ligeiramente pois o centr�oide de uma re-

gi~ao de Voronoi[7] sobre a hiperesfera n~ao est�a sobre

a hiperesfera. Ent~ao para manter o dicion�ario re-

sultante do LBG sobre a superf��cie da hiperesfera, a

cada itera�c~ao normalizamos o centr�oide de forma a

mantê-lo sobre a superf��cie da mesma.

De maneira a veri�car a e�ciência do m�etodo pro-

posto para gerar dicion�arios iniciais (DI) e conjuntos

de treinamento (CT) avaliamos o desempenho de di-

cion�arios gerados pelo LBG para 4 combina�c~oes de

DI e CT que s~ao referenciadas como:

� MM{ Dicion�ario inicial (DI) e conjunto de trei-

namento (CT) pelo GM;

� II{ DI e CT componentes Gaussianas identica-

mente distribu��das (IIDG);

� IM{ DI IIDG e CT GM;

� MI{ DI GM e CT IIDG.

Comparou-se o desempenho em termos de n�umero

de itera�c~oes utilizadas no LBG, e os ângulos m�axi-

mo, m�edio e m��nimo entre os vetores do dicion�ario

�nal. Duas coisas foram observadas:

i) As simula�c~oesMM geram dicion�arios mais uni-

formes, com um menor ângulo m�aximo, e maio-

res ângulos m�edio e m��nimo; por exemplo para

K=12 e N=3 ((12,3)) e CT composto de 9600

vetores, os ângulos m�aximo, m�edio e m��nimo

s~ao repectivamente: 63:28o, 63:07o, 62:64o para

MM; 61:79o, 60:33o, 58:09o para MI; 63:29o,
63:01o, 62:82o para IM e 62:07o, 60:36o, 58:16o

para II.

ii) as simula�c~oes do tipo MM convergem mais

r�apido para o dicion�ario �nal. Isto pode ser ob-

servado pelo n�umero de itera�c~oes utilizadas no

LBG: o tipo II necessita 114% itera�c~oes a mais

que o MM, o IM 20% e o MI 68%.

Destas observa�c~oes o tipo MM �e a melhor escolha.

Observa-se ainda que a escolha do CT �e mais cr��tica

em rela�c~ao �a qualidade do dicion�ario �nal enquanto

o DI inuencia a velocidade do processo.

Podemos observar na �gura 3 o processo de con-

vergência do LBG para uma simula�c~ao do tipoMM,

com CTs de diferentes tamanhos para um dicion�ario

(24,4). Vemos claramente que o m�etodo possui um

bom desempenho.
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Figura 3: Ângulos m�aximo m�edio e m��nimo para si-

mula�c~oes MM para um dicion�ario (24,4), para dife-

rentes n�umeros de vetores no CT.

3 Desempenho dos Dicion�arios

Avaliamos os dicion�arios gerados no contexto do al-

gor��tmo SA-VQ, equa�c~ao 1, bem como no contexto

do algor��tmo SA-W-VQ [8]. Na avalia�c~ao compara-

mos o desempenho dos dicion�arios gerados com os

formados a partir das solu�c~oes do \covering" e do

\packing".

O conjunto de vetores a ser quantizado �e forma-

do de vetores com uma distribui�c~ao estatisticamente

uniforme sobre a superf��cie da esfera, como descri-

to antes, e com m�odulo unit�ario. Cada dicion�ario

foi avaliado atrav�es do erro m�edio quadr�atico (mse)
ap�os m passos. Geramos dicion�arios em dimens~ao 3,

4 e 5, e comparamos seus resultados aos dicion�arios

extra��dos de [6]. Na �gura 4 comparamos o mse

para o dicion�ario (24,4) de [6] com o do dicion�ario

(24,4) gerado pelo m�etodo MM, para � 2 [0:55; 0:7]

usando 8 passos no algoritmo SA-VQ. Vê-se que o di-

cion�ario gerado possui um desempenho melhor que o

de [6] para a maior parte dos valores de �.

Na tabela 1 temos a compara�c~ao de alguns di-

cion�arios extra��dos de [6], solu�c~oes para os problemas

do \covering" e \packing" [5] para v�arios K, com

N 2 f3; 4; 5g, com os gerados pelo m�etodo MM. O

mse mostrado �e para o � para o qual �e m��nimo. Pa-

ra cada par (K,N) quantizamos a fonte atrav�es do

SA-VQ. Vemos que o m�etodo proposto gera de forma

consistente bons dicion�arios

Na �gura 5 podemos observar a diferen�ca de de-

sempenho em termos demse entre dicion�arios (24,4),
o de [6] e o gerado pelo m�etodo MM, no contex-

to de SA-VQ. Nesta vê-se a diferen�ca de desempe-

nho para v�arios � 2 [0:50; 0:90] e n�umeros de passos

m 2 f3 : : :8g. Alguns pontos podem ser observados:

i) a diferen�ca de desempenho �e muito pequena; ii)
na regi~ao de melhor desempenho, � 2 [0:50; 0:60], a

diferen�ca �e nula. Com isto vê-se que os dicion�arios

gerados s~ao consistentes 8 � e 8 m.

De forma a veri�car a validade dos dicion�arios ge-

rados em aplica�c~oes que utilizam SA-VQ em esque-

mas mais elaborados de compress~ao, utilizamos os

dicion�arios gerados no esquema de compress~ao de

imagens \Successive Approximation Wavelet Vector

Quantization" (SA-W-VQ) [8]. O SA-W-VQ codi�ca

a transformada wavelet de uma imagem por planos

(K,N) Gera�c~ao passos � mse

(12,3) \packing" 9 0.59 0.000052
(12,3) m�etodo 9 0.58 0.000039

(12,3) \packing" 6 0.59 0.001331
(12,3) \covering" 6 0.58 0.001094
(12,3) m�etodo 6 0.58 0.001094

(15,3) \packing" 6 0.57 0.000954
(15,3) \covering" 6 0.56 0.000797
(15,3) m�etodo 6 0.56 0.000797

(21,3) \packing" 6 0.55 0.000561
(21,3) \covering" 6 0.55 0.000562
(21,3) m�etodo 6 0.55 0.000564

(24,4) \packing" 6 0.59 0.001490
(24,4) m�etodo 6 0.60 0.001625

(50,4) \packing" 6 0.56 0.000671
(50,4) m�etodo 6 0.50 0.000667

(64,5) \packing" 6 0.59 0.001326
(64,5) m�etodo 6 0.59 0.001311

(100,5) \packing" 6 0.57 0.000867
(100,5) m�etodo 6 0.57 0.000833

Tabela 1: Erro m�edio quadr�atico para diferentes di-

cion�arios.
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Figura 4: mse para o SA-VQ com 8 passos para

dicion�arios (24,4).
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de bits vetoriais utilizando o conceito de �arvores de

zeros e codi�ca�c~ao aritm�etica. Codi�camos a ima-

gem Lena a 0.5 bpp para diferentes valores de �

e v�arios dicion�arios. Na tabela 2 vemos a compa-

ra�c~ao do desempenho para o dicion�ario formado pe-

la primeira camada do reticulado regular D4, melhor

\packing" conhecido em dimens~ao 4 (D4S1
), e um

dicion�ario gerado com os mesmos (K,N), ((24,4)),

pelo m�etodo proposto, simula�c~ao MM. Na �gura 6

vemos o desempenho dos mesmos dicion�arios D4S1

e MM (24,4) para a faixa de valores poss��veis de �.

Na �gura 7, vemos o desempenho do E8S1
, dicion�ario

gerado pela primeira camada do E8, comparado com

um dicion�ario gerado com os mesmo (K,N) do E8S1

(MM (240,8)). Pode-se ver que obtemos desempe-

nhos semelhantes, o que corrobora a efetividade do

m�etodo proposto para a gera�c~ao de dicion�arios com

K e N arbitr�arios para SA-VQ.

PSNR para o SA-W-VQ (dB)
�

Dicion�ario 0.55 0.62 0.71
D4

S1
32.06 31.54 31.20

MM (24,4) 32.09 31.57 31.20
E8

S1
31.46 31.72 31.22

MM (240,8) 31.02 31.62 31.16

Tabela 2: Compara�c~ao entre o PSNR (dB) para o

SA-W-VQ para alguns valores de �, para o D4S1
, o

MM (24,4), o E8S1
e oMM (240,8), para a imagem

Lena a 0.5 bpp.
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Figura 6: PSNR (db) da imagem Lena a 0,5 bpp para

o D4S1
e um dicion�ario com mesmo (K,N), MM

(24,4).
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Figura 7: PSNR (db) da imagem Lena a 0,5 bpp para

o E8S1
e um dicion�ario com mesmo (K,N), MM

(240,8).

4 Conclus~oes

Um m�etodo para alocar um n�umero arbitr�ario de

pontos quase uniformemente na superf��cie de uma

hiperesfera foi apresentado. Nos casos em que s~ao

conhecidas solu�c~oes aos problemas do \packing" e

do \covering", vimos que o m�etodo proposto gera di-

cion�arios t~ao bons quanto estes. Na verdade �(CN )

m��nimo �e a solu�c~ao ao problema do \covering" e os

nossos dicion�arios obtiveram o mesmo desempenho

que as solu�c~oes conhecidas para este problema em

dimens~ao 3. Vimos tamb�em que o desempenho dos

dicion�arios gerados quando aplicados na compress~ao

de imagens �e muito semelhante ao dos dicion�arios

normalmente utilizados.

Conclu��mos ent~ao que o m�etodo proposto �e capaz

de gerar bons dicion�arios de dimens~ao e cardinalida-

de arbitr�arias. Uma outra aplica�c~ao dos dicion�arios

aqui desenvolvidos poderia ser no âmbito da gera�c~ao

de \Frames" [9], para utiliza�c~ao em representa�c~oes

redundantes.
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