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Sum
ario | Codi cadores baseados em transformadas wavelet e usando planos de bits representam o estado da arte em compress~ao
de imagens. Recentemente, este conceito foi
generalizado com a introduca~o de planos de
bits vetoriais. Neste artigo, s~ao propostos
novos algoritmos de codi cac~ao de imagens.
Eles s~ao generalizac~oes de codi cadores por
planos de bits escalares. A generalizac~ao e
baseada na substituica~o dos planos de bits
escalares por planos de bits vetoriais. Tambem e feita uma analise comparativa do desempenho dos diversos codi cadores usando
tanto planos de bits escalares quanto vetoriais. Resultados experimentais mostram que
o uso de planos de bits vetoriais em substituic~ao aos escalares pode ser vantajoso sob
o ponto de vista taxa  distorc~ao.
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INTRODUCAO

Entre os metodos 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 cados atraves de iterac~oes sucessivas, isto e, em cada
iterac~ao e codi cado um plano de bit dos coe cientes da imagem. Este tipo de codi cador tem vindo
a apresentar um excelente desempenho na codi cac~ao de imagens estaticas, sendo, por isso, parte
integrante de alguns padr~oes, entre eles o JPEG2000 [1] e o procedimento de codi cac~ao de textura
do MPEG4 [2]. Os codi cadores de planos de bits
s~ao geralmente usados associados a uma tecnica de
quantizac~ao escalar, onde cada coe ciente e individualmente decomposto em planos de bits. Contudo, em [3] este conceito foi generalizado para o uso
de vetores. Neste caso, cada vetor, composto por
varios coe cientes, e decomposto em planos de bits
vetoriais.
A quantizac~ao de um escalar 1  c  1 usando planos de bits pode ser representada por uma

sequ^encia sfb1; b2 : : : ; bn : : : g tal que:
c=s

X1 bi2 i
i=1

(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=

X1 bi2 i
i=1

(2)

Em aplicaco~es praticas de codi cac~ao o somatorio
n~ao e in nito, mas sim limitado a um valor P , que
representa o numero de planos de bits, e que se
encontra diretamente relacionado com o nvel de
distorca~o pretendido para a imagem reconstruda.
Estes codi cadores, principalmente os que utilizam transformada wavelet, t^em motivado muitos
estudos sendo atualmente o estado da arte da codi cac~ao em imagens estaticas. Assim, t^em vindo
a ser desenvolvidos diversos codi cadores de alto
desempenho com estas caractersticas.
O primeiro codi cador desse tipo foi o EZW
(Embedded Zerotree Wavelet) [4], e o seu funcionamento baseia-se no uso de arvores de zeros (zerotrees) e de um codi cador aritmetico adaptativo
[5].
Seguindo o sucesso do EZW, Said e Pearlman [6]
propuseram algumas alterac~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 desempenho similar ao do SPIHT. Ele tambem se baseia
em planos de bits, mas utiliza uma decomposica~o
em quadtree.

Recente tambem foi o desenvolvimento de uma vetoriais, como do efeito do seu uso em metodos
representac~ao usando planos de bits vetoriais [3]. praticos de codi cac~ao usando planos de bits.
Esta representac~ao envolve a decomposic~ao do veO restante deste artigo esta dividido da seguintor v da seguinte forma.
te forma: Na sec~ao 2 s~ao descritos os algoritmos
escalares bem como a sua adaptac~ao para planos
de bits vetoriais. Na sec~ao 3 ser~ao analisadas esQ
vQ =
uni i
(3) tatsticas do seu desempenho incluindo o numero
de bits gasto com a informac~ao de signi c^ancia e
i=1
com a transmiss~ao dos coe cientes propriamente
onde uni e um vetor unitario que pertence a um ditos. Na sec~ao 4 ser~ao apresentadas conclus~oes e
propostas melhorias futuras.
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A unidade basica de codi cac~ao deixa de ser o coeciente e passa a ser um vetor de coe cientes. Desta forma, ele sera considerado signi cante quando o seu modulo for maior que um dado valor de
refer^encia, que e inicializado como sendo o maior modulo de todos os vetores de coe cientes da
imagem. Neste caso, uma arvore de zeros acontece quando um vetor e todos os vetores correspondentes nas bandas de mesma orientac~ao e com
menor escala s~ao insigni cantes. No passo dominante, para um dado valor de refer^encia, um vetor
e classi cado de zero (\Z"), arvore de zero (\ZT")
ou signi cante, sendo neste ultimo caso tambem
enviado o ndice do vetor no dicionario CN , correspondente ao plano de bits vetorial, (como pode
ser visto na equac~ao 3). No passo de re namento
e adicionado um plano de bits vetorial aqueles vetores que ja tinham sido considerados signi cantes
em iterac~oes anteriores. No nal deste passo, o valor de refer^encia e multiplicado por (como se v^e
na equac~ao 3). E usado um codi cador aritmetico
para fazer a codi cac~ao tanto da informac~ao de signi c^ancia como dos ndices dos vetores correspondentes no dicionario. CN .
Em [9] foi proposta uma melhoria do algoritmo
EZW, dando origem ao aqui denominado EZW/C,
onde as arvores de zeros foram substitudas por
uma codi cac~ao dependente de contextos da informac~ao de signi c^ancia. Nele, o contexto do codicador aritmetico a ser usado e chaveado levando em considerac~ao os seguintes par^ametros: passo
corrente (dominante ou re namento), escala de decomposic~ao atual, coe cientes vizinhos e coe ciente
correspondente na banda imediatamente superior
(coe ciente \pai"). Para o caso de uma wavelet de
6 nveis s~ao usados 102 contextos distintos. Desta forma, de cada vez apenas s~ao transmitidos 2
smbolos.
A extens~ao deste algoritmo usando quantizac~ao
vetorial (EZWVQ/C) que e apresentada na seca~o
3 foi feita de forma trivial. A unica diferenca e que
a signi c^ancia passou a ser de vetores de coe cientes, mas os contextos continuam a ser rigorosamente os mesmos. A informac~ao de sinal e re no
consiste dos ndices dos vetores no dicionario CN .
A principal diferenca 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 ciente, com a ajuda de uma complexa estrutura de
listas, quais os coe cientes que passaram a ser signi 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 nenhuma codi cac~ao aritmetica dos smbolos. Com
codi cac~ao aritmetica pode-se obter ganhos de ate
0.5dB para a imagem Lena 512x512.
Para a extens~ao vetorial do SPIHT, denominada SPIHTVQ, tem-se que no passo dominante
a signi c^ancia dos coe cientes e substituida pela
signi c^ancia dos vetores. No passo de re no, s~ao
transmitidos os ndices dos vetores correspondentes no dicionario CN para o plano de bits onde se
esta.
No codi cador MGE a localizac~ao dos vetores
signi cantes e determinada segundo um algoritmo
quadtree. Para cada valor de refer^encia somente
e enviado um bit de cada um dos coe cientes que
s~ao signi cantes. Os demais bits s~ao enviados nas
iterac~oes seguintes.
Na extens~ao vetorial do MGE, aqui chamada de
MGEVQ a localizac~ao os vetores signi cantes e
tambem determinada segundo um algoritmo quadtree e os ndices correspondentes aos planos de bits
vetoriais s~ao transmitidos.
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ANALISE
DE RESULTADOS

Nesta sec~ao e feita uma analise de desempenho dos
algoritmos apresentados na sec~ao 2. Espera-se, com
esta analise, obter um entendimento mais profundo
acerca do comportamento de cada um destes quando implementados tanto usando planos de bits escalares quanto vetoriais. Nela, s~ao comparados o
numero de bits que s~ao gastos no envio da informac~ao de signi c^ancia com aqueles que s~ao gastos
com o envio dos coe cientes propriamente ditos. E
igualmente analisada a relac~ao sinal-rudo (PSNR)
obtida para os diferentes tipos de algoritmos.
Para comparar o desempenho dos diversos algoritmos foram utilizadas, como refer^encias, as imagens Lena, Barbara e Boats com dimens~ao 512x512.
Elas foram reconstrudas em 3 diferentes taxas: 0,2
, 0,5 e 1 bit/pixel. A transformada wavelet foi baseada no banco de ltros biortogonal F de nido em
[10], com 6 nveis de decomposic~ao.
Para os algoritmos SPIHT e MGE e feita a
analise dos seus desempenhos com e sem o uso do
codi cador aritmetico adaptativo [5], tanto no caso
escalar quanto no vetorial.
Na implementac~ao usando planos de bits vetoriais foram empregados dicionarios com diferentes
dimens~oes na codi cac~ao dos vetores: em dimens~ao
4, foi usada a 1a camada do reticulado D4; em dimens~ao 8, foi usada a 1a camada do reticulado E8;
em dimens~ao 16, foi usada a 1a camada do reticulado 16 (para mais informac~ao sobre estes dici-

onarios ver [11]). Para cada um destes dicionarios
e para cada uma da imagens foram utilizados os fatores de escala apresentados na Tabela 1 (de notar
que estes fatores de escala s~ao aqueles que permitem obter uma maior relac~ao sinal-rudo para cada
um dos casos):
Lena
Barbara
Boats
512x512
512x512
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 dicionario e por
imagem.
Observando o comportamento dos varios algoritmos com planos de bits escalares, apresentados na
Figura 1(a), pode-se concluir que, para todos os casos, o que mais pesa neste tipo de quantizac~ao e o
envio dos bits correspondentes a informac~ao de signi c^ancia. 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 algoritmos para a imagem Lena 512x 512 codi cada
com 0.5 bits/pixel e usando o reticulado 16 na codi cac~ao dos vetores. Nesta gura pode-se observar
que todos os algoritmos t^em um comportamento
muito similar, ou seja, todos gastam poucos bits
com a codi caca~o da informac~ao de signi c^ancia e
muitos bits com a informac~ao referente aos planos
de bits. Isto pode igualmente ser visto atraves da
tabela 3, que apresenta a PSNR obtida na reconstruc~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
dicionarios de diferentes dimens~oes na codi cac~ao
do vetores.
Nas Figuras 1(c){(f) pode-se observar que, no
caso escalar a maior parte dos bits e gasta com a
informac~ao de signi c^ancia. No caso vetorial isto inverte-se completamente, sendo muito maior o
numero de bits gastos com a informac~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 dicionario usado para a codi cac~ao dos vetores, maior e a quantidade de informaca~o referente aos planos de bits e
menor aquela que diz respeito a signi c^ancia. Esta diminuic~ao do numero de bits gastos com a informac~ao de signi c^ancia e justi cada pelo fato de
apenas se ter uma signi c^ancia vetorial, ou seja, se

um smbolo indica que um vetor e signi cante, este mesmo smbolo vai indicar a signi c^ancia de um
numero de coe cientes igual a dimens~ao do vetor.
Assim sendo, no caso vetorial tem-se uma diminuic~ao do numero de bits gastos com a informac~ao
de signi c^ancia da mesma ordem da dimens~ao do
vetor utilizado para a codi cac~ao. Por outro lado,
o aumento do numero de bits gastos com a codi cac~ao dos planos de bits tem duas causas possveis:
A primeira esta relacionada com o fato de num
vetor signi cante poder haver diversas coordenadas insigni cantes, fazendo com que os planos de
bits vetoriais tambem carreguem informac~ao que,
no caso escalar e puramente de signi c^ancia. Uma
segunda causa para este comportamento poderia
ser a menor e ci^encia intrnseca da representac~ao
usando planos de bits vetoriais em relac~ao aquela
que usa planos de bits escalares.
E importante notar que, a principal diferenca entre os codi cadores usando planos de bits, encontrase na forma como a informac~ao de signi c^ancia e
transmitida. No caso escalar, isto e con rmado pela Figura 1(a), onde se v^e que s~ao gastos muito mais
bits com o envio da informac~ao de signi c^ancia do
que com o envio dos planos de bits. Assim, neste
tipo de codi cador, quanto maior a e ci^encia na
codi cac~ao da informac~ao referente a signi c^ancia,
melhor o desempenho obtido. Contudo, a Figura
1(b) mostra que, para o caso do uso de codi cadores vetoriais, a quantidade de bits gastos com a
signi c^ancia e muito baixa quando comparada com
aquela gasta com os planos de bits. Desta forma, e
de se esperar que o desempenho dos diversos codicadores vetoriais seja equivalente, como pode ser
con rmado por inspec~ao da tabela 3.
Finalmente, uma comparac~ao entra as tabelas 2
e 3 mostra que, em geral, usando como dicionario
o reticulado 16, os codi cadores usando planos de
bits vetoriais t^em um desempenho superior. Isto e
uma indicac~ao de que o uso deste tipo de codi cadores pode levar a um aumento do desempenho.
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CONCLUSOES

Neste trabalho, foram propostos novos algoritmos
de codi cac~ao de imagens. Eles s~ao generalizac~oes
de algoritmos que utilizam codi cac~ao por planos
de bits de coe cientes de transformadas wavelet.
Esta generalizac~ao consiste da substituic~ao dos planos de bits escalares por vetoriais.
Foi tambem realizado um estudo comparativo
entre os codi cadores aqui propostos e as suas vers~oes escalares. Apos a analise dos resultados vericou-se que o uso de planos de bits vetoriais leva,
em muitos casos, a uma melhoria de desempenho
segundo o criterio de taxa  distorc~ao. Alem dis-
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Figura 1: Comparac~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: Comparac~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
D4 32,52 36,60 39,96 26,56 31,16 35,92 30,81 36,07 39,85
SAWVQ
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
D4 32,62 36,74 40,08 26,64 31,24 36,14 30,77 35,21 40,13
EZWVQ/C
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
D4 32,46 36,23 39,36 26,58 30,90 35,93 30,32 34,98 39,27
SPIHTVQ S/ COD 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
D4 32,72 36,55 40,02 26,83 31,25 36,48 30,78 35,33 40,15
SPIHTVQ C/
e8 32,84 36,77 40,17 27,22 32,05 36,62 30,69 35,70 40,00
COD
16 33,03 37,18 40,18 27,51 32,42 37,36 30,87 35,82 40,55
D4 32,44 36,42 39,61 26,64 30,95 35,89 30,36 34,96 39,33
MGEVQ S/ COD 16 32,65 36,79 39,84 27,21 31,92 36,91 30,82 35,54 39,88
D4 32,62 36,56 39,93 26,82 31,61 36,41 30,73 35,25 39,93
MGEVQ C/ COD 16 32,97 37,11 40,13 27,50 32,43 37,48 30,93 35,84 40,29
Tabela 3: Comparac~ao entre as PSNR (dB) para os diferentes algoritmos usando planos de bits vetoriais.
so, a diferenca de desempenho entre os diferentes
algoritmos que empregam planos de bits vetoriais
e insigni cante.
Pode-se ent~ao concluir que ha ganhos em utilizar
implementac~oes usando planos de bits vetoriais e
que ha indicac~oes de que aumentos signi cativos de
desempenho podem ser obtidos se for aumentada a
e ci^encia de codi cac~ao dos planos de bits. Entre
as tentativas neste sentido inclui-se, por exemplo,
o uso de outros tipos de dicionarios.
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