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This work presents a review of data compression and decompression techniques. Data

compression is aimed at preserving the information while optimizing storage space. The
decompression process recovers the original data to a state suitable for presentation or
analysis.

This work discusses several compression techniques with emphasys on the data loss aspect.
Data loss (lossy) is explored by some compression methods to enhance the compression
rate, and lossy techniques may be used in applications such as the storage and transmission
of images, allowing higher compression rates. In this case, the physical characteristics of
the human eye, in addition to phsycological aspect are important factors in the choice of an
appropiate technique.

This study was aimed at selecting a suitable compression/decompression tehnique for an
imaging Tomographic System, developed for the Tomographic Magnetic Resonance system
developed at the IFSC-USP. The choice has fallen on the one proposed by the Joint
Photographic Expert Group JPEG. Some standardized compression methods were
implemented in a platform independent environment. The availability of a compression
engine coupled to such a system is important due to the high number of images thet can be
generated in a tomographic session, and also due to the need of preserving many of them.



Resumo

o presente trabalho traz uma revisio das tecnicas de compressio de dados e a
correspondente descompressio. A compressio tern por objetivo preservar as informa~oes
de modo que ocupern menos espa~o em sistemas de armazenamento de massa de dados. A
descompressao e caminho inverso, buscando recuperar os dados para que possam ser
reconhecidos.

Neste sentido algumas tecnicas sio discutidas mostrando como 0 processo e realizado e
em quais metodos encontra-se perda de dados. A perda de dados e uma das caracteristicas
que sio exploradas por alguns metodos de compressio de dados principalmente quando
trabalha-se com imagens. Caracteristicas fisico-visuais do sistema de visio humane
quando da interpreta~ao de imagem, constitui urn aspecto importante na escolha do
compressor de dados de imagem. Assim, pode-se alcan~ar uma elevada taxa de
compressao para dados de imagem.

A tecnica escolhida para tratar a compressao e descompressao de imagens foi a proposta
pelo Joint Photographics Expert Group - JPEG, grupo formado pela uniao de interesses
entre International Standard Organazation - ISO e CCITT com 0 objetivo de constituir
uma norma padronizada para compressio de imagens coloridas ou tons de cinza. Assim,
implementou-se urn sistemas de compressio de dados utilizando alguns modulos do
algoritmo proposto por JPEG, sendo implernentado ern maquinas de uso geral, com 0

objetivo de coloca-Ias a disposi~o do Sistema de Tomografla, desenvolvido pelo gropo
de Ressonincia Magnetica - RM do IFSC, uma vez que em uma sessao de tomografia sao
geradas muitas imagens, pode-se encontrar dificu1dadecom a preserv~o das mesmas.
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Capitulo 1.

Introdu~io

o crescimento na utilizayao de sistemas computacionais esta intimamente ligado ao
desenvolvimento da sociedade moderna, a qual necessita de meios cada vez mais eficientes
e nipidos a fim de difundir informa90es dos mais variados tipos. Para tanto, tem-se buscado
representar, em sistemas computacionais, 0 mundo da forma como 0 homem sente e
compreende.

A aplica9ao de tecnologias, para atender aos anseios do homem, tem trazido beneficios
inestimciveis que via desde a melhoria da qualidade de vida ate a racionaliza9ao dos
processos produtivos.

Embora a tecnologia atual fome~ sistemas computacionais com capacidade de
armazenamento crescente e tempo de respostas reduzidos, tem-se verificado nos Ultimos
anos, que esta demanda ainda e insuficiente para atender a tendencia crescente da
complexidade e do volume de informa95es, despertando-se assim, interesses cada vez
maiores na busca de solu95es a problemas de armazenamento e recuper~ao de
informa95es.

Uma das solU90esencontradas para este problema, e a ado9io de tecnicas de Compressao e
Descompressao 1 de dados para minimizar 0 custo de armazenamento e10ude transmissao e
recep9io de tais dados via rede. Diante deste fato, este trabalho procura realizar um estudo
a respeito das diversas tecmcas de compressao e descompressao existentes e detalhar, mais
profundamente, aqueles metodos aplicados a imagens medicas obtidas por Tomografia de
Ressonancia Magnetica (ToRM).

1.1. Considera~(jes Iniciais

Desde 0 desenvolvimento do tom6grafo, que utiliza a tecnica de Ressonancia Mcignetica
(RM), pelo Grupo de Ressonincia Mcignetica do Instituto de Fisica de Sao Carlos
[pane_85], [Tann_87], tern surgido diversas propostas de trabalho no sentido de dar



suporte a aquisi~io, armazenamento, processamento e avali~io de imagens, sobretudo
3.quelasimagens destinadas para a diagn6stico medico [paiv_90], [Trai_91].

Constatou-se que, para cada sequencia de imagens obtidas pelo tom6grafo, ha a
necessidade de uma grande capacidade de armazenamento extemo, haja vista que,
dependendo da resolu~o adotada, tais imagens podem necessitar de mais de 1 Mbytes de
mem6ria secundaria.

o problema de armazenamento de infonna~io nio e caraeteristico apenas desta apli~io.
Outras areas do conhecimento, tal como a Multimidia, frequentemente se ressentem da falta
de mecanismos de armazenamento e recupera~io eficientes para urn grande volume de
infonna~es [Fox_91]. A solu~o proposta nestes casos, e tambem a utiliza~o de
algoritmos de compressio e descompressio de dados.

Assim, 0 principal objetivo deste trabalho sera 0 de aplicar os algoritmos existentes para
compressio e descompressio de imagens adaptando-os para a realidade das imagens
obtidas pelo ToRM.

1.2. Organiza~ao deste Trabalho

o presente trabalho em dividido em 5 capitulos e 3 Anexos. Os principais assuntos
abordados em cada capitulo estio resumidos abaixo:

Capitulo I. Introdu~io: Sio apresentadas as ideias que motivaram 0 desenvolvimento deste
trabalho, bem como a sua organiza~o.

Capitulo 2. Conceitos sobre compressio de dados: Onde sio abordados vilrios metodos de
compressio, aqueles que restauram fielmente os dados originais, compressio sem perdas,
indicados para aplica~oes onde nio e possivel perder nenhum bit de infonna~o, e metodos
que trabalham com algumas caracteristicas contidas nas info~es originais, gerando
perdas na reconstru~io das infonna~s, porem atendendo as vilrias apli~es, como por
exemplo, as que trabalham com caraeteristicas fisico visuais no caso de imagens ou
fotografias.

Capitulo 3. A proposta JPEG: A tecnica de Compressio/Descompressio de imagens pela
proposta do Joint Experts Photographic Group, JPEG, de acordo 0 padrio intemacional
10918, descrevendo os quatro metodos que compoem 0 padrio.



Capitulo 4. M6dulos da implementa~o baseados na tecnica JPEG: Neste capitulo sao
descritos todos os algoritmos que compoem 0 Processo-Baseline, suas caracteristicas e a
forma como foram implementados, usando a Linguagem C. Seguido de exemplos para
tornar mais claro a compreensao das etapas descritas no capitulo 3.

Capitulo 5. Conclusio e proposta de trabalhos futuros. Neste capitulo sio feitas as
discussoes referentes aos resultados encontrados pela execu~io do Sistema CoD
desenvolvido, aplicado as imagens geradas pelo tom6grafo do IFSC da USP, seguido de
uma aruilise dos efeitos causados pelo processo de codifi~, "lossy", que gera perdas
inserindo ruido na imagem reconstruida, embora atenda aos prop6sitos de representar a
imagem original com reduzido esp~o em sistemas de armazenamento de massa. Desta
forma, e feita uma discussio levando em conta a taxa de compressio frente ao ruido
gerado.

Anexo I - Informa~es sobre JPEG. Este anexo fomece como e a dependencia e como
funciona 0 cons6rcio ISO/IEC CCITT, que criou 0 Padrio Intemacional 10918 base para 0

desenvolvimento deste trabalho.

Anexo IT - Defini~es Matema.ticas. Este anexo mostra como manipular 0 formalismo
matematico necessario, apontados pelo capitulo 3.

Anexo ill -M6dulos da Implementa~o. Neste anexo sio colocados de forma completa
todos os programas que compoem a implementa~o: Compressio FDCT e Descompressio
mCT.



Capitulo 2.

Conceitos sobre Compressao de Dados

2.1. Considera~oesIniciais

o prop6sito deste capitulo e 0 de fomecer as principais defini~es e conceitos existentes na
area de Compressio de Dados. Para tanto, as definiyOes e conceitos sio apresentadas
juntamente com as ci~es bibliognificaspertinentes.

2.2. Introdu9ao a Compressao/Descompressao (CoD) de Dados

A CoD de dados procura fomecer metodos, conceitos e procedimentos para reduzir 0

nfunero de bits a serem utilizados para armazenar ou transmitir info~es. Para esta
finalidade, ut~-se de uma grande variedade de tecnicas tanto de software quanta de
hardware. Tais tecnicas podem adotar os seguintes criterios: Compressio L6gica e
Compressio Fisica [Held_91], codificados como metodos "Lossless" - Compressio sem
perdas, e outros metodos apropriados para imagens e vozes que implicam em perdas de
informa~es - metodos "Lossy" [Held_92], [penn_93].

2.2.1. Compressao L6gica

Este criterio procura explorar 0 significado relativo existente entre os dados que necessitam
ser comprimidos.Para exemplificar,considere a seguinte apli~o.

Num sistema empresarial existe urn banco de dados com 100.000 funcioruirios. Para cada
registro de funcioruirios ha urn campo com caracteres alfanumericos para descrever a
fun~io, ocupando 30 bytes, que 0 funcioruirio desempenha dentro dessa empresa. Numa
avalia~io superficial pode-se verificar que sio gastos 3.000.000 de bytes para armazenar
apenas este campo. Sabendo-se que existem apenas 8.000 fun~5es distintas nessa empresa,
pode-se reduzir este esp~ de 30 bytes para apenas 4 bytes criando-se uma rela~io entre a
fun~o ocupada e urn niunero de ordem atraves de uma tabela (tabe1a2.1):

IFSC - SERVIC;::O o~'=-BIE3UOTECA E
INFCRvAC;::AO



Ordem Funcio Ocupada
1 Tomeiro Mecamco

2 Secret8ria

3 Copeira

.... ......

Este espa~ pode ser reduzido ainda mais adotando-se digitos binarios conforme 0

mapeamento mostrado na tabela 2.2:

9999
65536

Taxa
7,5: 1
15 : 1

Ma eamento
4 di .tos decimais
16 di .tos binarios

Assim, consegue-se uma excelente taxa de compressio, sendo que a descompressio e
atingida via consulta do elemento na tabela. Normalmente, este tipo de compressio e
frequentemente levado em consider~o na area de modelagem de Bancos de Dados
[Elma_94].

2.2.2. Compressio Fisica

A compressio fisica explora 0 fato de que, quando os dados sio codificados como
entidades distintas e separadas, as probabilidades de ocorrencias de caracteres e de grupos
de caracteres diferem umas das outras, uma vez que os caracteres de ocorrencia
frequentemente sio codificados em muitos bits, da mesma forma que aqueles caracteres que
ocorrem raramente. A redu~io dos dados torna-se possivel codificando os caracteres de
maior frequencia em c6digos curtos de bits e, de maneira inversa, representando os
caracteres de menor ocorrencia por c6digos mais longos de bits. Outras tecnicas substituem
cadeias repetitivas de caracteres por urn caractere especial, urn caractere indicador de
compressio e urn caractere de quantidade.



2.2.3. Beneficios da compress!o

Quando a compressao de dados e usada para reduzir 0 volume de dados armazenado, 0

tempo global de execu~o do programa pode ser reduzido. Isto ocorre porque a redu~o no
armazenamento causarli a reduyao do nfunero de acessos ao disco, enquanto a codificayao
necessaria pela tecnica empregada de compressio, resuItarli em instruyoes adicionais do
programa de execu~o. Jli que 0 tempo de execu~o de um conjunto de instruyoes de
programa e, normalmente, e de forma significativa,Menor do que 0 tempo necessario para
se acessar e transferir os dados para 0 dispositivo periferico, 0 tempo global de execuyao do
programa pode ser reduzido.

Com relayao a transmissao de dados, a compressao fomece diversos beneficios ao
planejamento e gerenciamento de rede, alem de fomecer economia potencial de custo, pois
associada a transferencia de menos dados na rede, em alguns casas ha a dependencia do uso
da rede telefOnica,cujo custo em baseado na durayao da chamada.
A compressao pode tambem reduzir a probabilidade de ocorrencia de erros de transmissao,
ja que a quantidade global de dados transmitidos e reduzida e a quantidade de erros
pennanece constante. Outro aspecto importante e que a compressao aumenta a eficiencia,
podendo reduzir ou mesmo eliminarjomadas extras de trabalho, ao mesmo tempo em que
o mapeamento gerado pela compressao leva as informayijes para uma codificayao diferente
da convencional, garantindo-se assim urn maior grau de seguranya contra urn
monitoramento com fins espiuios [Held_91]. A compressao de dados pode ser
implementada, na maioria dos hardwares existentes, atraves de softwares ou do uso de urn
dispositivo especial que incorpore uma ou mais tecnicas de compressao. 0 diagrama de
blocos da tigura 2.1 representa, como uma caixa preta, a compressao e a descompressao
ocorrendo dentro de urn dispositivo, podendo ser um computador pessoal, estayao de
trabalho ou dispositivos extemos ao processador, tais como componentes dedicados em
comunicayijes.

Compressio de
dados



2.2.4. Terminologia

A figura 2.1 mostra como urn fluxo de dados original e manipulado de acordo com urn
determinado algoritmo para gerar urnfluxo de dodos comprimidos. Esta compressio pode
ser chamada de processo de codifi~o e, da mesma forma, 0 fluxo de dados comprimidos
e tambem chamado defluxo de dodos codificado. Ao reverter 0 processo, 0 fluxo de dados
comprimidos e descomprimido para se reproduzir 0 fluxo de dados original. 0 grau de
redu~o de dados obtido como 0 resultado do processo de compressio e conhecido como
razao de compressio, equa~o 2.1 [Held_91].

Comprimento da Cadeia de dados original
Razao de Compressio = Comprimento da cadeia de dados comprimidos

Da equa~ao acima pode-se afirmar que quanta maior a razao de compressio, mais eficaz e a
tecmca de compressio empregada. Outro termo usado ao se falar de compressio e a Figura
de Merito, equa~o 2.2, onde:

Comprimento da cadeia de dados comprimidos
Comprimento da Cadeia de dados original

A figura de mento e a reciproca da razio de comprimento e deve ser sempre Menor que 1
para que 0 processo de compressio seja efetivo. A fr~o da redu~o de dados e: urn menos
a figura de merito. Assim, uma tecnica de compressio, que resulte em urn caractere de dado
comprimido para cada tres caracteres do fluxo de dados originais, teria uma taxa (ou razio)
de compressio de 3, uma figura de mento e 0,33 e uma fra~o de redu~io de dados de
0,66. Em geral pode-se esperar que bons algoritmos alcancem uma taxa de compressio de
dados de 1,5, enquanto exce1entes algoritmos, baseados em tecnicas sofisticadas de
processamento, alcan~ao uma taxa media de compressio que ultrapassa 2,0 [He1d_91].

2.3. Tecnicas de compressao de dados

Na Ultima decada, com a expansio do processamento remoto, aprofundou-se 0 interesse
das equipes de comunica¢es nas tecnicas de compressio de dados. Na decada de 60,
tecnicos e usuiuios de processamento de dados estavam interessados em encontrar urn



mecanismo para aumentar a capaciclade dos dispositivos de armazenamento de massa.
Desde entio, houve uma evolu~io no aumento da capacidade de armazenamento dos
dispositivos perifericos alem de, uma diversiclade de alternativas, evoluindo dos "disk-
packs" para rapidos e compactos discos rigidos tipo "winchesters". Hoje, alem do emprego
de tecnicas de compressio para a transferencia de dados, onde em periodos menores
alcan~a-se uma taxa maior na transferencia, encontram-se dispositivos especializados e
dedicados nos sistemas de armazenamento de massa, respons8.veispelo aumento do volume
de dados preservados.

Algumas das tecnicas de compressio de clados podem ser classificadas como orientadas a
caractere, onde e empregado urn caractere especial indicando a compressio, um outro
indicando a multiplicidade do caractere e as codifi~oes estatisticas que mapeiam os dados
com base na frequencia de ocorrencia de caracteres.

2.3 .1. CompressAo orientada a caractere

A compressio orientada a caractere oferece 0 potencial de reduzir, de forma significativa, 0

volume de armazenamento de cladose, em muitos casos, pode ser 0 primeiro nivel de um
esquema de compressio multinivel. Ao se aplicar uma ou mais tecnicas de compressio
orientadas a caractere, as eficienciasoperacionais podem ser aumentadas, e se ainda levar-
se em conside~o tran~es que envolvam comunica~o, tem-se reduzidos os custos de
comunica~ utilizando Supressio de caracteres nulos, Mapeamento de bits, Comprimento
da fileira, Compacta~o de meio byte, Codific~o Diatomica, Substitui~o de padroes e
outras. As primeiras tecnicas serio descritas a seguir [Held_91].

2.3 .1.1. Supr~ssAo de caracteres nulos

A supressio de caracteres em branco ou nulos foi uma das primeiras tecnicas de
compressio de dados desenvolvidas.E uma tecnica simples, sendo empregada no protocolo
IBM 3780 BISYNC.

A tecnica consiste em "varrer" 0 tluxo de cladosa procura de caracteres brancos ou nulos e
substitui-Ios por um par especial de caracteres com 0 formato descrito na figura 2.2, onde:
o primeiro caractere e empregado para indicar que ocorreu a supressio de caracteres nulos,



e 0 segundo e usado para indicar a quantidade de caracteres nulos que foram encontrados e
substituidos pela sequencia de dois caracteres.

Caractere Indicador Contagem
de CompressAo de Nulos

Exemplo de compressio de dados

Fluxo de dados

Ha que se considerar que esta tecnica esta limitada ao m8.ximode 255 caracteres para cada
ocorrencia de compressio. Para se ter vantagem com esta tecnica, ela deve ser aplicada
para no minimo 3 caracteres de ocorrencia de nulos. Esta tecnica possui varia~es de
formato com a inclusio de marcadores especiais no inicio e fun do c6digo de compressio.

2.3.1.2. Mapeamento de bits

Esta tecnica de compressio e eficaz quando 0 fluxo de dados a ser planipulado for
composto por uma alta propor~io de tipos de dados especificos, tais como niuneros e
esp~s em branco. Um mapa de bits e empregado para indicar a presen~a ou ausencia de
caracteres de dados (figura 2.3), ou 0 fato de que certos caracteres de dados foram
manipulados novamente, para que os dados voltem ao formato original.

"<' ;""""~· "'''_",~.~''l:''''."",'-'-'~_'''.'',_,~", ",,,,_''' __

['.'j " ~,:~ l_ :C') (~~A r:.: ~

n'-~F(~:;:-"<:'/,!.'..J..c;.l"C) l



Cadeiaori~ de dados

INolo INolo INolo 1, INolo

Atraves do uso de urn mapa de bit anexado na frente da cadeia pode-se indicar a presen~
ou a ausencia de nulos ou brancos e assim reduzir 0 tamanho da cadeia de dados. A
supressio de caracteres nulos e efetiva quando Iui 3 ou mais caracteres encontrados para
compressio.

2.3 .1.3. Comprimento de fileira

A codifica~ao de comprimento de fileira e urn metodo de compressio de dados que
reduzira, fisicamente, qualquer tipo de sequencia de caracteres repetidos, desdeque a
sequencia de caracteres alcance urn myel pre-definido de ocorrencia. Para a situa~o
especial onde 0 caractere nulo e 0 caractere repetido, a compressao de comprimento de
fileira pode ser vista como urn processo avan~o de supressao. Semelhante a supressio de
nulos, 0 emprego de codifica~o de comprimento de fileira, normalmente, requer 0 uso de
urn caractere especial para indicar que ocorreu este tipo de compressao, seguido de urn
caractere de contagem, que indicani 0 nfunero de vezes que 0 caractere repetido apareceu
na sequencia.



I~
Figura 2.4: Codificayao de comprimento de fileira, formato geral de
compressio, Sc : Caractere especial indicando a existencia de compressio;
X: Caractere repetido; Cc : Contagem de caracteres.

Exemplo de Comprimento de Dados:

Cadeia original de Dados
RS*******32.73
I I I I I I I I " I

LonabbbbbbbbbbbbbBranca

Cadeia
RSSc*732.73
Sc+11
LonaScb13Branca

Este metodo e limitado a uma contagem de 255 caracteres, usado no protocolo BISYNC
do ffiM 3780. Uma variayao desta tecmca e encontrada na compressio Classe 5 Microcom
Network Protocol (MNP), e usado em Sistemas Honeywell como uma versio de
compressao para seus terminais remotos (GRTS) e sistemas autonomos fita-a-fita (SATTS)
[Held_91].

2.3.1.4. Compacta~ao de meio Byte

A tecmca de compressio de dados, compactay8.ode meio byte, pode ser vista como uma
derivayio do processo de mapeamento de bits. Esta tecmca se beneficia da estrutura de
certos caracteres em urn conjunto de caracteres.

A compactayao de meio byte e feita quando uma parte do padrao de bits usado para
representar aqueles caracteres, se torna repetitiva. Como exemplo, os 4 bits de mais aIta
ordem na representayio EBCDIC para representar caracteres numericos, sio todos bits I,
podendo-se assim tirar vantagens, principalmente em aplicayoes financeiras; de forma
semelhante oCOrreno c6digo AScn mesmo quando adicionado 0 bit de paridade, conforme
tabela2.3.



Caractere Numerico Estrutura de Bits
EBCDIC ASCn

o 11110000 0110000
1 11110001 0110001
2 11110010 0110010
3 11110011 0110011
4 11110100 0110100
5 11110101 0110101
6 11110110 0110110
7 11110111 0110111
8 11111000 011 1000
9 11111001 011 1001

Dados Comprimidos xxxx XXXX ooסס 1000 00100001 ooסס 1001 0001 1001 10010011
Caract. Indicando 8 Caraeteres numericos compaetados

Compressao

Na figura 2.5 tem-se a demonstra~o da tecnica de compaeta~io de meio byte tomando
como exemplo a representa~io numerica de caraeteres financeirosEBCDIC.

2.3.1.5. Codifica~ao Diatonica

A codifica~io diatonica e urn processo de compressao de dados, onde urn par de caraeteres
e substituido por urn caraetere especial. A estrutura binaria do caraetere especial representa
o par codificado de caraeteres permitindo a redu~o de dados. 0 ninnero de caraeteres
especiais que pode ser empregado para representar diferentes tipos de compressao e
limitado, logo 0 potencial te6rico de se obter uma redu~io de 50 por cento nio e possivel
ser atingido [Held_91].

Uma vez conhecida a frequencia esperada de ocorrencia de pares de caraeteres, pode-se
escolher os pares mais frequentes para serem os indicados para a codifi~o Diatonica. 0
Dinnero de indicados esta limitado ao nfunero de caraeteres especiais disponiveis. Assim, 0



principal problema da codific~ao Diatonica e determinar que pares devem ser
representadas por caraeteres especiais.

Caraetere Caraetere
N+l N

Caraetere
Especial

2.3.1.6. Substitui9ao de Padroes

A tecnica de Substitui~o de Padroes representa uma tecnica de compressio sofisticada de
codifica~aoDiatonica, pois urn c6digo especial de caraetere e substituido por urn padrao de
caraetere pre-definido. Esta tecnica de compressio por substitui~ao de padroes pode ser
altamente interessante, quando se trata de listagem de programas e outros tipos de arquivos
de dados, contendo padroes de repeti~o conhecidos. Em linguagens de programa~ao
aparecem v8rias palavras chaves que constituem instru~oes ou cIausulas que podem ser
substituidas com vantagens, e pode-se encontrar, em textos, vocabulos tais como: 'como',
'tamb6m', 'outros', 'que', 'porque'; que a exemplo de instru~oes de linguagens de
programa~o encab~ariam a lista de indicados a substitui~ao.

2.4. Outros metodos de Compressao

Buscando representar os dados com elevadas taxas de compressio, a figura 2.7 mostra uma
classifi~o dos metodos de compressio. No esquema "Lossless" a represent~ao original
pode ser perfeitamente recuperada e no esquema "Lossy", a recuper~o aproxima-se da
original havendo uma quantidade de ruido controlada no sinal recuperado.

No esquema "Lossless" e usual em textos, e imagens Bi-nivel. Imagens em Bi-nivel sio
tratadas par JBIG ("Joint Bi-Ievel Image Experts Group") urn grupo de especialistas
pertencente a ISOIIEC CCITT. Estes esquemas sio chamados "noiseless" dado que nao
adicionam ruido ao sinal, ou de codifica~o de entropia por reduzirem a redundincia
estatistica ou tecmcas de decomposi~o, classificados como metodos sem perda (Lossless),
uma vez que nao ha presen~ de ruido ou mudan~ na caraeteristica da informa~o quando
do processo de restaura~ao do sinal original.



Tem-se ainda, proces8Os que tratam de frequencias espaciais do sinal (imagem) e

persistencia temporal (80m), metodos com perda (Lossy), neste caso, pode-se controlar a
quantidade de perda de info~o e 0 ruido inserido no sinal restaurado, pois atua-se com
caracteristicas fisicas do sistema de visao e audi~ao do homem e 0 cerebro faz 0

reconhecimento da info~o baseado em objetos conhecidos, a exemplo de como ocorre
com 0 sistema telefOnicoque nao transmite todo 0 sinalpresente na voz.

Assim, a figura 2.7 representa 0 grafo para a escolha dos metodos com taxas mais elevadas
de compressao

Compression------------- ----------
Lossless Lossy (noisy)

H~~ ~D\·S--PX64
FreqDenCUl Importinc"

Shannon-Fano / \ // ,,'- MPEG

Aritmetico Transformadas\ Filtros / Sub8m.OS~ ~

Compensa9!o Subbandas Al<>ca9i0 / "':0

de movimento de Blts "-
Escalar Vetorial

Figura 2.7: Arvore de Seleyio dos Metodos de Compressao

2.4.1 Compress!o por codifica9!o estatistica

A codifica~io estatistica trabaIha com as probabilidades de ocorrencia de caracteres imicos
e gropos de caracteres, de maneira que c6digos menores podem ser usados para representar
caracteres freqiientemente usados ou gropos de caracteres, ao passo que c6digos maiores
sao usados para representar caracteres encontrados com menos freqiiencia e gropos de
caracteres. Assim, pode-se citar a tecnica de codifica~o Huffinan, a codifica~io Shannon-
Fano e 0 metodo de codifi~ em cadeia Lempel-Ziv, entre outros [Nels_92]. 0
fundamento te6rico para este tipo de codifica~o baseia-se na teoria da Info~o que sera
descrita a seguir.



2.4.1.1. Teoria da Informa~ao

Para urn sistema capaz de transmitir em n niveis discretos e em intervalos de .it segundos, 0
niimero de diferentes combina~es de sinais em T segundos e nT/A.. Ja que as informa~oes
53.0proporcionais ao tempo de transmissao, pode-se utilizar logaritmo de nT/A., para obter as
informa~es transmitidas em T s, sendo proporcionais ao (T/.it)logn. 0 fator de

proporcionalidade depended. da base do logaritmo usado. Fazendo-se a escolha da base 2,
tem-se:

H = T IOg2n ou, H = - T 10&n (bits em T s)A A
considerando que n possiveis eventos ocorrem nurn intervalo de tempo T com probabilidade
de 1/n.

Decorre deste fato que, em se tratando de 2 niveis, 0 e 1, tem-se P e Q probabilidades de
ocorrencia de O'se 1IS, respectivamente.

P*log2P + Q*log2Q,
ou seja, a informa~o em bits por ocorrencia de urn 0 ou 1, vezes a frequencia relativa do

valor de bit. A frequencia de ocorrencia de cada nivel de sinal possivel e representada como
Pi. Assim, cada intervalo carrega -log2Pi bits de info~o. Em t periodos de tempo, i

aparecera de t*Pi vezes a media, somando as info~es dos bits, fomecidos na media por
cada simbolo, obtem-se:

n
H = -t *L Pi log2 Pi bits em t periodos.

i=1

Para 0 intervalo T, obtemos entio:
T n

H = --*LPilo&Pi bits em T s.
A i=1

Para uma mensagem com n simbolos ou niveis possiveis com probabilidade de ocorrencia Pi
a Pn, a info~o media por intervalo de simbol0 A e:

n
H avg = - LPi 1082Pi bitslintervalo de simbol0.

i=1

Esta eq~o representa a defini~o matemiltica de entropia, tenno usado em teoria da
informa~ao para indicar 0 nfunero medio de bits, exigidos para representar cada simbolo de
urn alfabeto fonte. Assim, com base no que foi visto anteriormente, podemos calcular a
redundincia contida na informa~o, pois 10&n representa a unidade de info~io para urn



sistema capaz de transmitir n niveis discretos, e sua redundancia se torna R = log2n- Havg.
Assim, quando ha redundancia zero, Bavg = log2n.

Uma vez que a entropia representa 0 nUmero medio de bits necessanos para representar

cada simbolo de urn alfabeto fonte, sera exemplificado como isso pode ser aplicado nas
tecnicas de compressio de dados [Held_91].

Baseados numa experiencia como no lan~ento de uma moeda nao viciada, onde se
representa a probabilidade de cara (K) igual a probabilidade de coroa (S), entio: P(K) =
P(S) = 0,5. A partir da definiyio anterior de entropia,

[
1 1 1 1]

BINg = - -1082 -+-1082 - = 1
2 2 2 2

Assim, pelo caIcu10 da entropia, tem-se que urn bit seria necessano para codificar os
resultados de urn jogo de cara ou coroa. Estendendo-se a experiencia para duas moedas

tem-se: Havg = - iJ: IOg2= -4 ..!.log2.!.=2. Pelo resultado, sio necessanos dois simbolos
i=l 4 4

binarios para codificar cada simbolo do alfabeto. A tabela 2.2 ilustra este fato:

Resultado Simbolo do alfabeto Probabilidade C6digo

KK Xl ~ 00
KS X? ~ 01
SK Xi ~ 10
SS Xi ~ 11

Considerando a experiencia do jogo de cara ou coroa com dois lan~entos, onde a
probabilidade da ocorrencia de coroa (S) seja igual a 0,25, e a probabilidade de cara (K) e
igual a 0,75, a tabela teni 0 seguinte aspecto (tabela 2.4):

Resultado Simbolo do alfabeto Probabilidade C6digo
KK Xl 0,5625 00
KS X2 0,1875 01
SK Xl 0,1875 10
SS Xli 0,0625 11



Assim, a redundincia da experienciaacima fica: R = 10g24 - Havg = 2 -1, 62 = 0,38.

Em compara~io com a primeira experiencia do jogo de cara ou coroa, com dois
lan~entos, 0 nUmeromedio de bits necessarios para representar urn simbolo do alfabeto
de quatro simbolos foi reduzido de 0,38. Isto indica que usando-se outro tipo de esquema
de codifica~io, consegue-se uma redu~io em rela~o aos dois simbolos usados
anteriormente. Para obter-se essa redu~io, deve-se atribuir c6digos pequenos para os
simbolos do alfabeto de maior ocorrencia, e c6digos maiores para os simbolos de menor
ocorrencia. Este metodo resultara em uma longa cadeia de simbolos de dados tendo, em
media, menos bits por simbolo e, assim, constitui a base para a codifica~io Huffinan
[Huff_52].

2.4.1.2. Codifica9ao de Huffman

E uma tecnica de compressio de dados estatistica, cujo emprego reduzira 0 tamanho medio
do c6digo usado para representar os simbolos de urn alfabeto. 0 alfabeto pode ser a lingua
portuguesa ou urn alfabeto de dados codificado (por exemplo, 0 c6digo ASCll).

o c6digo de Huffamn possui propriedade de prefixo, estabelecendo que nenhurn gropo
pequeno de c6digo seja duplicado no inicio de urn gropo maior. Exemplificando, se urn
caractere for representado pela combina~ de bits, 110, entio, 11000 nio pode ser c6digo
para outro caraetere ja que, ao examinar-se seu fluxo de bits da esquerda para a direita, 0
algoritmo de descodifi~o interpretaria os cinco bits como 0 caraeteres de codifica~io de
bits 110 seguido de urn caraetere de codifica~o de bits 00.

A propriedade de prefixo do c6digo de Huffinan assegura que 0 c6digo seja descodificavel
de forma imica. Considere-se 0 alfabeto de quatro simbolos, conforme tabela 2.5:

Xl = 0
X2 =01
X3 = 11
X4=00

Se a mensagem recebida for "0001", a esta sequencia se poderia representar XIX 1 X2 ou
~ X2. Sendo assim, 0 c6digo Dio e de descodifica~io Unica. A figura abaixo ilustra a



arvore de decisao que corresponde a atribui~io de valores ao alfabeto de quatro simbolos,
proposta na tabela 2.5.

Figura 2.8: A arvore de decisao para formar 0 alfabeto de quatro
simbolos Xl, X2, X3, ~; onde Xl = 0, X2 = 01, X3 = 11 e ~ = 00.

Ao examinar a arvore de decisao da figura 2.8, observa-se que 0 caminho ao no X3 e feito
atraves de urn no intennedi8.rioque Dio e necess8.rio,uma vez que Dio lui nenhuma rota do
no intennedi8.rio para outro no, que Dio seja 0 no X3' Observa-se tambent que 0 no Xl e
realmente urn no intennedi8.rioe 0 caminho para XI Dio representa uma combina~o Unica
de bits.

Para resolver 0 problema de ramific~ao, acrescentam-se regras apontando para 0 fate de
que cada rami:fica~o tennine com urn no como urn estado terminal, ou funyijes como ponto
de decisio que pennita uma rota para urn estado terminal. Seguindo as regras,
redesenhando a arvore de decisao e atribuindo valores bin8.riospara cada rami:fica~aotem-
se (figura 2.9):

Eslado initial ~ X1

~. X2'\~
O~X3

~X4

Figura 2.9: Arvore de decisao revisada de acordo com as regras de rami:fica~o.



Observa-se na figura 2.9, que Xl ainda tern 0 valor binario 0, mas foram atribuidos os
valores 10, 110 e 111 para X2, X3 e~, respectivamente. Cada palavra do alfabeto fonte e
examinado somente uma vez, e cada caminbo representa uma combina~ao (mica de bits.

o c6digo de Huffinan pode ser desenvolvido atraves de uma estrutura de arvores como
ilustra a figura 2.10 abaixo.

Caractere Probabilidade Codigo

X1 0,562 0
0 1,0

X2 0,187 0,4375 10
0

X3 0,187 0,25 1 110
0 1X4 0,062 111
1

Aqui os simbolos sio primeiramente listados em ordem decrescente, de acordo com a
freqiiencia de ocorrencia (figura 2.10). Os grupos com as frequencias menores (X3 e ~)
sio combinados em urn no com a probabilidade conjunta de ocorrencia de 0,25. A seguir,
esse no e fundido com a menor probabilidade de ocorrencia de simbolo ou par de simbolos
mais proximo. Nesta ilustrayao, 0 par X3 e ~ e fundido com X2 para gerar urn no cuja
probabilidade desta jun~o seja 0,4375. Finalmente, 0 no representando as probabilidades
de ocorrencia de X2, X3 ex.. e fundido com Xl, resultando em urn no cuja probabilidade
de ocorrencia e unitaria. Este no mestre representa a probabilidade de ocorrencia de todos
os quatro caracteres no conjunto de caracteres.

Ao atribuir O's e 1's binarios para cada segmento originario de cada no, pode-se gerar 0

codigo de Huffinan para cada caractere. 0 codigo e obtido ao rastrear 0 no de
probabilidade 1,0 ate cada simbolode caractere, observando os I's eO's encontrados.

o nUmero medio de bits (L) [penn_93] pode ser calculado pelo somatorio das
multiplicayoes do comprimento do codigo de Huffinan pela sua probabilidade de
ocorrencia. Sendo assim, 0 codigo usa:

L=1*0,5625+ 2*0,1875 + 3*0,1875 + 3*0,0625
ou

L=I,63 bits por simbolo.



o resultado acima, de 1,63 bits para 0 c6digo de Huffinan, aproxima-se da entropia de 1,62
bits por simbolo, calcu1adano final da ~ao 2.3.2.1, para alfabetos de simbolos de igual
probabilidade.

Como explicado anteriormente, a propriedade chave da codifica9io de Huffman e 0 fate de
poder ser descodificado instantaneamente, a medida que os bits codificados no tluxo de
dados comprimidos sao encontrados. Um exemplo da propriedade de descodifica9iO
instantanea encontra-se na figura 2.11, abaixo.

Mensagem
Codificada

Mensagem
Descodificada

Aqui, 0 tluxo de dados comprimido pode ser descodificado instantaneamente ao ser lido da
esquerda para a direita, sem esperar que ocorra 0 fim do bloco de dados.

A substitui~ao de urn niunero de bits 0 qual representa urn caractere de dados, ou urn gropo
de caracteres particulares, e urn processo razoavelmente simples quando 0 niunero de
substitui~oes for limitada. A medida que 0 niunero de substitui~es aumenta, a
complexidade do processo de substitui~aotambem aumenta [Huff_52].

2.4.1.3. Codifica~ao Shannon-Fano

A codifica~ao Shannon-Fano resulta em urn c6digo de comprimento vanavel que e
codificave1instantaneamente, cujo desenvolvimento e semelhante ao c6digo Huffinan. Antes
de desenvolver 0 c6digo Shannon-Fano para cada caractere, deve-se determinar a
probabilidade de ocorrencia de cada caractere, entio, rearranjar 0 conjunto de caracteres
em ordem decrescente com base na probabilidade de ocorrencia de cada caractere.



Uma vez que 0 conjunto de caracteres esteja disposto em ordem decrescente pela
probabilidade de ocorrencia, 0 conjunto deve ser dividido em dois subconjuntos iguais ou
quase iguais, com base na probabilidadede ocorrencia dos caracteres em cada subconjunto.

o primeiro digito em subconjunto que representa urn grupo de freqiiencias de ocorrencia e
atribuido com 0 valor binario 0, enquanto urn binario 1 e atribuido ao primeiro digito no
segundo subconjunto. 0 segundo subconjunto representa todas as freqiiencias restantes de
ocorrencia. Este processo de formar subconjuntos e repetido ate que 0 conjunto de
caracteres esteja completamente subdividido.Entio, urn bit de sufixo e adicionado em todos
os caracteres de urn subconjunto de dois caracteres, como requisito para distinguir uma
composi~o birniriade caracteres de urn outro caractere no subconjunto.

Caracter Probabilidades Ordenando C6digo Passos
Xl 1/4 Xl 0 1°
X2 1/2 Xl 10 2°
X3 1/16 X5 110 3°
X4 1/32 X3 1110 4°
X5 1/8 X4 llllO 5°
X6 1/32 X6 l11ll

Na tabela acima e mostrada a aplica~o do metodo para a particular distribui~o de
probabilidades. 0 tamanho de cada palavra do alfabeto codificado e igual a -log p <aj},

pois e passivel subdividir 0 grupo em subgrupos de iguais probabilidades. Quando isto Dio
for possivel, as palavras do alfabeto podem ser -logp <aj}+ 1 [Lele_87], [Nels_91].

2.4.1.4. Codificayao Lempel-Ziv

A codifica~io Lempel-Ziv representa uma saida da visio classica de urn mapeamento de urn
conjunto fixo de mensagens - letras, simbolos ou palavras - para urn conjunto fixo de
palavras do alfabeto codificado.

Em 1977 e 1978, Jacob Ziv e Abraham Lempel descrevem urn par de metodos de
compressio usando urn dicionario adaptativo. Estes dois algoritmos clareiam urn tluxo de
novas tecnicas que usam tecnicas baseadas em dicionario para alcan~ar novas razoes de
compressio [Nels_92], [Nels_89].



o algoritmo Lempel-Ziv consiste de uma regra descrita de forma que cordoes ou cadeias de
simbolos de urn alfabeto finito, dentro de subcadeias ou palavras do qual 0 tamanho nao

excede urn inteiro L1 e uma codificayao de esquemas que mapeia estas subcadeias
seqiiencialmentedentro das palavras do alfabeto unicamente decifravel, de tamanho fixo~.
As cadeias sao se1ecionadastal que tenham probabilidade de ocorrencia muito proxima.
Como resultado, freqiientemente ocorre que simbolos sao agrupados em cadeias mais
longas. Entretanto, nao freqiientemente, aparecem simbolos em cadeias mais curtas. Esta
estrategia e efetiva ao explorar a redundancia para simbolos freqlientes, caracteres repetidos

e alto uso de padroes [Lele_87].

o primeiro algoritmo de compressao descrito por Lempel-Ziv, sendo referenciado por
LZ77, onde 0 dicionano, que consiste de todas as cadeias de caracteres, lidas previamente
em um canal de entrada como, por exemplo, 4 Kbytes de uma janela. Enquanto novos
grupos de simbolos sao inicialmente lidos, 0 algoritmo procura adequa-Ios com as cadeias
encontradas nos 4 Kbytes de dados lidos anterlormente. Quaisquer adequayoes silo
codificadas como ponteiros enviados para 0 canal de saida.

A tabela 2.7 mostra urn pouco da tabela de c6digos Lempe1-Ziv. Letras com pouca
frequencia, como Z, aparecem individualmente associadas com uma palavra do alfabeto de
c6digos com tamanho fuco (neste caso, representada com 12 bits de c6digo).
Frequentemente ocorrem simbolos, tais como brancos b e zeros, aparecendo em cadeias
longas. A compressao efetivamente e encontrada quando uma cadeia longa e trocada por
c6digo simples de 12 bits.

Cadeia de Simbolos COdil!O
A 1
T 2
AN 3
TH 4
THE 5
AND 6
AD 7
b 8
bb 9
bbb 10
0 11
00 12
000 13
ooסס 14
Z 15

##II 4096



o programa conhecido por LZ78 pega urn acesso diferente para construir e manter 0

dicionario, ao inves de possuir uma janela delimitada, 0 lZ78 constroi seu dicioruirio saida
de todos os simbolos previamente vistos no texto de entrada. Ao inves de possuir urn
mecanismo de acesso para todas as cadeias de simbolos no texto precedente, urn dicion8rio

de cadeias e construido com urn imico caraetere por vez. Por exemplo, a primeira vez que a
cadeia "Joio" e vista, a cadeia "Jo" e adicionada ao dicion3rio, na proxima vez, "Joio" e
adicionada, se "Joio" for vista novamente, a cadeia e adicionada ao dicioruirio.

2.4.1.5. Codifica~ao Aritmetica

Na codifica~o Aritmetica urn alfabeto fonte e representado por urn intervalo entre 0 e 1
sobre urn conjunto de nfuneros reais, onde cada simbolo do alfabeto e ajustado neste
intervalo. Como 0 intervale torna-se muito pequeno, 0 nfunero de bits necessarios para
especifica-Io cresce. 0 c6digo Aritmetico assume urn modele de probabilidade explicito do
alfabeto fonte, sendo definido urn esquema de palavras, que usa a probabilidade do alfabeto
fonte de mensagens, para sucessivamente estreitar 0 intervale usado para representar 0

conjunto. Uma mensagem de grande probabilidade estreita 0 intervalo menos que as de
baixa probabilidade, tanto que mensagens com alta probabilidade contribuem com poucos
bits para 0 alfabeto de mensagens codificada [Lang_84].

o metodo inicia com uma !ista de mensagens fontes MO ordenadas e suas probabilidades. 0
nfunero de linhas e particionado em subintervalos sobre bases de probabilidades
acumuladas.

o exemplo da tabela 2.8 eusado para ilustrar a ideia da codifica~aoaritmetica, mostrando 0

alfabeto de mensagens fonte e as respectivas probabilidades. E demonstrado na figura 0

particionamento inicial. Quando a codifica~aose inicia, 0 conjunto fonte e representado por
todo intervalo [0.0, 1.0)

Mensa em Fonte
A
B
C
D
#

Probabilidade
0.2
0.4
0.1
0.2
0.1

Probabil. Acumulada
0.2
0.6
0.7
0.9
1.0



Para 0 conjunto "AADB#", 0 primeiro "A" reduz 0 intervalo a [0, 0.2), 0 segundo "A" ao

intervalo [0, 0.04), seguido pelo "0" que promove urn estreitamento do intervalo para
[0.028, 0.36). Com a codifi~ao de "B" 0 intervale fica [0.0296, 0.0328), eo "#" mostra 0

final do intervalo de [0.03248, 0.0328). Qualquer nUmero de elementos i dentro do
intervalo, pode ser usado para representar 0 intervale do alfabeto de mensagens fonte.

o tamanho do subintervalo final do alfabeto fonte determina 0 niunero de bits necessarios
para especificar urn niunero no limite. 0 niunero de bits necessarios para especificar urn
subintervalo de [0, 1) de tamanho s e -log s, dado que 0 tamanho do subintervalo final e
produto das probabilidades das mensagens fontes no conjunto, isto e:

N
s = n p (fonte de mensagens i) ,N e 0 tamanho de cada conjunto

;=1

N n
-Iogs= -Llogp (fontes de imagens i) = Lp(a;)logp(a;),

;=1 ;=1

onde n e 0 niunero de mensagens fontes Unicas aI, a2, ..., an. Assim, 0 niunero de bits
gerado pela codifi~io Aritmetica e exatamente igual ao gerado pela entropia H. Esta
demonstrado 0 fate de que a codifica¢o Aritmetica atinge uma compressio que e muito
proxima do que prediz a entropia do alfabeto fonte de mensagens.

A descodifica~o consiste de uma sene de compar~es dos niuneros i para a extensio
representada pelas mensagens fontes. Para 0 exemplo da figura 2.8, i pode ser 0.0325
(0.03248,0.0326, ou 0.0327 se ajustaria muito bem). 0 descodificador usa i para simular as
~oes do codificador, desde que i fica entre 0 e 0.2, 0 descodificador deduz que a primeira
letra foi "A" (desde que a extensio [0, 0.2) corresponde a mensagem fonte "A"). 0
descodificador pode agora deduzir que a proxima mensagem leva ao estreitamento dos
caminhos: para [0, 0.04) para "A", [0.04, 0.12) para "B", [0.12, 0.14) para "C", [014, 0.18)
para "D" ou [0.18, 0.2) para "#". Desde que i caia dentro do intervale [0, 0.04), 0

descodificador sabe que a segunda mensagem e de novo "A". Este processo continua ate
que 0 conjunto de mensagens seja totalmente recuperado.

2.4.2. Compressao com perda

Encontra-se na figura 2.9 tambem 0 esquema de compressio "Lossy" ou "Noisy" que
adicionam caraeteristicas e ruidos que podem ser notados no sinal recuperado. Estudos
cuidadosos dos sistema visual do homem tern chamado a aten~o sobre uma aproxitna¢o
que cause pouca perda na qualidade das info~es apos 0 processo de reconstruyio,
porem obtendo altas taxas de compressio. Estes processos de compressio sio interessantes



quando se busca facilidades no acesso interativo a sistemas de informa¢es de multimidia
digitais [Fox_91]. A seguir sio apresentados alguns dos processos que trabalham com essa
caraeteristicas.

2.4.2.1. Predi~ao

Apro~oes preditivas tipo "Adaptive Differential Pulse-Code Modulation", ADPCM,
envolvendo prediyao de valores subsequentes pela observayao previa de alguns, e
transmitindo somente pequenas diferen~asentre 0 dado atual e 0 dado predito. Um exemplo
envolve a compensayio de movimentos, onde sucessivos "frames" em uma sequencia de
video sio completamente similaresou possuem blocos de elementos de imagem deslocados
de 1 "frame" do proximo.

2.4.2.2. Compressao Orientada

A codifica~ao de sub-bandas podem explorar 0 fate de que 0 homem tem sensibilidade
diferente para a combina~ espacial e temporal. Separando as diferentes comb~oes de
freqiiencias (com 0 uso de filtros) e entio codificar com grande fidelidade as freqiiencias
para as quais 0 homem e mais sensivel. Esta tecnica proporciona alta qualidade com urn
total de poucos bits. Sem a codifica¢o de sub-bandas, todas as combinayOesde freqiiencia
seriam codificadas identicamente. Uma aproxima~ao que envolve frequencia espacial, como
em uma fotografia, e obtida pelo uso de DCT (Discrete Cosine Transform), realizando a
codificayao por transformayao, Re{FFT}, componente real da transformayao de Fourier
[Wall_91].

2.4.2.3. Compressao Orientada a Importancia

Outras caraeteristicas da imagem, alem de freqiiencia, sio usadas como base de
compressio, onde 0 principio esta em se considerar as partes de uma imagem sobre as quais
o homem melbor se atem. Um exemplo desta aproximayao esta em filtrar as imagens,
liberando os detalhes que Dio sio percebidos, como em urn filtro passa-baixa feito para
video em tempo real nos sistemas DVI (Digital Video Interactive). Uma outra tecmca
poderia alocar mais bits para codificar partes importantes da imagem, onde aparecem
contomos, e menos bits para regioes homogeneas, facilmente preenchidas, pois h8.grande
redundincia.



Sub-amostragem, tambem baseada sobre caracteristicas da visao humana, envolve 0 uso de
menos bits para Crominancia (UV) que para Luminancia (Y). A interpolayao, gerada na
saida, resulta em uma reconstruyio completa, mas aproximada, da imagem original. A
interpolayao de valores nas horizontais, nas verticais e nas diagonais de uma matriz pode

gerar matrizes 4 ou 16 vezes maiores, principio este usado em muitos sistemas DVI para
sair de 256linhas da compressao de video e chegar nas 512linhas.

Para ressaltar padroes contidos em uma imagem, descriyaes de niveis mais altos, onde os
simbolos referem-se a estruturas muito grandes, podem receber mais espayo que formas
compostas de vanas linhas paralelas em conjunto ("raster forms"). A teoria da codificayao
exprime 0 fato de que 0 vetor de quan~o pode induzir maior compressao que a
quantizayao escalar, muitas vezes chamada de quantizayao. E possivel que 0 vetor possa
estar representado sob a forma de urn arranjo 2-0.

2.4.2.4. Codifica~ao Hibrida

Varios metodos de compressao podem ser combinados como, por exemplo, OCT e OPCM
("DiferencialPulse Code Modulation"), Codificayao Sub-bandas e OCT, DPCM e Vetor de
Quantizayao. Sistemas e padroes para compressao de video frequentemente aplicam
compensayao de movimento para compressao temporal, codificayio por transformadas para
compressao espacial, e codificayaode Huffinan ou Aritmetica para compressao estatistica.

A Codificayao OCT faz a transformayao da amostra na dimensao do esp~ para a
dimensao de frequencias. A informayao e reagrupada em blocos de dimensOes 2n x 2n,

geralmente com n=3, quando se trata de imagens. Sobre cada bloco e reaJizado 0 OCT,
gerando urn espalhamento das informayOes concentrada na parte superior da matriz
triangular secundaria, isto e os elementos de maior frequencia, 0 restante da matriz
praticamente e composto por elementos nulos de frequencia. Isto e atingido ap6s aplica~ao
de uma matriz ou vetor de quantizayao, que tem por funyao reduzir a magnitude da
amostra. A compressao e atingida quando se despresa os elementos de frequencia pr6ximos
de zero feito atraves de processo de varredura na matriz descrito por Tescher [penn_93],
levando assim a perda de informayaes na recomposiyao do sinal, tratando-se de um
processo "lossy", a perda esta vinculada a aspectos fisicos-visuais, podendo ser maior ou
Menor em funyao da aplicayio.



Neste sentido, surgiram vanos grupos voltados para 0 desenvolvimento de tecnicas que
incorporem dois ou mais metodos de compressio agindo em cascata. Cada metodo
empregado trata as informa¢es com 0 objetivo de antingir, ao final de todos os estcigios,

uma maior taxa de compressao.

Existem varios gropos com este objetivo: JPEG, que trata da CoD de fotografias em tons-
continuos, H.261 ("Specialist Group on Coding for Visual Telephony"), gropo que estuda
CoD de video para servi~os aildio-visuais sob canais p x 64, MPEG ("Moving Picture
Experts Group") [Gall_92], para CoD de cenas (imagens em movimento) associadas com
som, MHEG ("Multimedia and Hypermedia Information Coding Expert Group"),
desenvolvendo CoD da representa~o de infoI'IIUl¢esde Multimidia e Hipermidia, HyTime
("Standard Music Representation Work Group"), que trabalham com Hipennidia com
Linguagem Estruturada Baseada no Tempo [Wall_91], [Fox_91]. Todos os gropos aqui
citados fazem parte de um cons6rcio entre ISO/IEC e CCITT, na busca por um padrao de
uso internacional.

No proximo capitulo serio mencionados os principais aspectos que envolvem a CoD
proposta por JPEG. A tecnica JPEG manter-se-a, pelos proximos dez anos, como um
Sistema CoD de dados de fotografias em tons-continuos [Wall_92]. Desta forma, torna-se
extremamente interessante aplica-lo em compressio e descompressio de imagens geradas a
partir de Tomografia por Ressonancia Magnetica, ToRM.

2.5. Considera~5es Finais

Neste capitulo foram apresentados muitos processos de CoD de dados, separados em
metodos com perdas e sem perdas, em fun~o da forma como tratam a codifica~io dos
dados originais e, ao mesmo tempo, apontando para que tipo de informa¢es tais metodos
sio mais inelicados. Muitos destes processos constituem algoritmos patenteados, sendo
necessario obter licen~ de uso. Alem elisso, encontramos em alguns metodos 0 usa de
tabelas proprietarias empregadas pelos processos de CoD, isto e, de uso exclusivo pelo seu
elistribuidor.

Alguns algoritmos eliscutidos aqui possuem varias implementa¢es comercias bastantes
difunelidas, como e 0 caso do COMPRESS, utilizado em sistemas UNIX, em que a
implementa~o e baseada no algoritmo LZW, que e uma vari~ do algoritmo LZ78
desenvolvido por Lempel-Ziv, com refinamentos introduzidos por T. Welch. Da mesma
forma, 0 PKZlP da PKWARE (Glendale Wisc.) e 0 ARC da System Enhanced Associate



(Wayne, N.J.) para sistemas baseados em MS-DOS, baseado no LZ78 com tabelas
proprietarias [Nels_89]. Estes sistemas,por tratarem apenas a entropia do c6digo fonte, nio
trazem grandes vantagens quando aplicados a imagens ou fotografias.

Existem varias implemen~es para Codifica~o Aritmetica, geralmente constituidas por
patentes 0 que, neste caso, torna obrigatoria a obtenyao de licenyas de uso. 0 proprio JPEG
se vale desta codifica~o, uma vez que atinge compressaes de 5 alO por cento melhores
que aquelas obtidas atraves da codificayaode Huffinan, porem levando a caIculos bastantes
complexos e de dificil convergencia, [Wall_91], 0 que torna bastante atraente 0 uso da
Codifica~o de Huffinan em sistemas de compressio, principalmente quando a Codificayao
de Huffman compoe urn dos estagios de compressio.

Para dados provenientes de imagens ou fotografias mostra-se bastante interessante 0 uso de
transformadas ou mesmo filtros, fato este explorado pelo JPEG, que sendo urn Sistema
Hibrido de CoD, faz uso de vetor de quantizayao e posterior Codificayao de Entropia como
o Ultimoestagio de codifica~o, propiciando elevadas taxas de compressao.

Desta forma, pode-se concluir que para se atingir elevadas taxas de compressao e
necessano urn Sistema CoD composto por vanos estagios em cascata, onde cada estagio
atua sobre 0 aspecto para 0 qual foi desenvolvido, constituindo assim urn Sistema Hibrido
de Compressao. Neste caso, pode ou nio haver perdas de algumas das caracteristicas das
informayoes, isto e, 0 Sistema de CoD inserir ou nio ruido na reconstruyao dos dados no
processo de descompressao.



Capitulo 3.

Caracteristicas do JPEG

3.1. Introdu9ao

A recomenda¢o da International Telegraph and Telephone Consultative Committee
CCITT propoe em sua recomenda~o T-81 que 0 Padrio Internacional, relatado pelo
nfunero 10918, juntamente com 0 International Electrotechnical Commission, me, e a
International Standards Organization, ISO, que criam 0 Joint Technical Committee 1 -
JTC1, e aplicavel a dados de imagens digitais coloridas e em tons-de-cinza, nio sendo
aplicavel a dados de imagens em Bi-Ievel. Essa recomenda~o proposta e conhecida como
JPEG, Joint Photographic Expert Group, dado 0 esfor~o dispendido pelo grupo para
atingir este padrio. Todas as figuras e 0 proprio texto deste capit.u1oforam adaptados a
partir do Padrio Internacional 10918, Information Technology: Requirements and
Guidelines [DraC91].

3.2. Elementos de uma codifica9ao e reconstru9ao de imagens

Um codificador e 0 modelo que rea1iza0processo de codifica¢o. Como mostrado
na figura 3.1, urn codificador recebe como entrada dados digitalizados da imagem-
fonte, uma tabela de especifica¢o e urn conjunto de procedimentos que geram
dodos de imagem comprimidas.

Um descodificador e 0 modelo que realiza 0 processo de descodifica¢o. Como
mostrado na figura 3.2, urn descodificador toma como entrada dados da imagem
comprimida, a tabela de especifi~o e urn conjunto de procedimentos que geram
dados digitais da imagem reconstruida.

o formato de intercdrnbio, mostrado na figura 3.3, e uma representa~io dos dados
da imagem comprimida que inclui todas as tabelas de especifica~io usadas no
processo de codific~o. 0 formato para intercimbio e uti! para troca entre
ambientes da aplica~o.
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As figuras 3.1 e 3.2 ilustram 0 caso geral para 0 qual dados da imagem de tons-continuos e
reconstruidos consistem de mUltiplos componentes (uma imagem colorida consiste de
mUltiplos componentes; uma imagem em escala-de-cinza consiste de apenas um
componente). Estas figuras procuram mostrar que as mesmas tabelas especificadas para um
codificador, devem ser fomecidas para 0 descodificador reconstruir a mesma imagem.

o fonnato de intercimbio, na figura 3.3, mostra as tabelas que sao inc1uidas dentro da
imagem comprimida. Uma imagem comprimida por um processo de codificayio especifico,
dentro de um ambiente da aplicayio A, e passada para um ambiente diferente B, que
conhece 0 formato de intercimbio. 0 formato de intercambio nio especifica uma
representa~o da imagem codificada completa.

3.3. Compressao lossy e lossless

A especificayio JPEG define duas classes de processos de codificavao e descodifi~o:
processo "lossy", tambem conhecido por Compressio Com Perdas, e "lossless"
denominado, de mesma forma, por Compressio Sem Perdas. Metodos de compressio
baseados na transforma~o discreta do cosseno (DCT) sio "lossy" permitindo assim
compressio substancial, ao mesmo tempo em que produz a reconstru~o de imagens com
alta fidelidade visual.

o processo de codifica~o baseado no DCT e chamado processo sequencial Baseline. Ele
possui atributos que sio suficientes para muitas aplicayaes. Alem disso, existem processos
baseados no DCT que estendem 0 processo sequencial baseline para uma grande
quantidade de aplica¢es. Em qualquer descodificador, que use 0 processo de
descodificayio baseado no DCT estendido, e obrigatoria a presenya do processo de
descodificayio baseline a fun de fomecer a capacidade de descodificayio.

A segunda c1asse de processos de codifica~o nio e baseado no OCT e supre as
necessidades de aplicayaes que requerem compressio com pouca perda ("lossless"). Este
processo de codificayio e descodificayio sio utilizados independentemente de quaisquer
processos baseados no DCT.

A quantidade de compressio fomecida por quaisquer processos e dependente das
caraeteristicas da imagem que esta sendo comprimida, bem como da qualidade visual
desejada pela aplicayao e da velocidade desejada para compressio e descompressio.



3.4. eodifica~ao baseadano DeT

A figura 3.4 mostra os procedimentos principais para todo 0 processo de codifica~o
baseado no OCT (Anexo I - E~ I e Figura 1.5). Eta ilustra urn caso especial de uma
imagem com uma (mica componente; assim, e uma simplifica~io apropriada para prop6sito
de revisio, devido aos processos especificados operarem sobre cada componente da

imagem independentemente.

No processo de codifica~o as entradas de amostras de componentes sio agrupadas em
uma matriz 8x8 (blocos), e cada bloco e transformado pelo OCT implementado atraves de
uma OCT rapida (FOCT) e urn conjunto de 64 valores referenciados como coeficientes
DCT. Um dos valores e referenciado como coeficienteDC e os outros 63 como coeficientes
AC.

Cada urn dos 64 coeficientes e entio quantizado usando urn dos 64 valores correspondentes
na tabela de quantiza~io (determinada por uma das tabelas de especifica~o mostrada na
figura 3.4). Fica em aberto para aplica~es poderem especificar valores que persona1izema
qualidade visual para sua particular caracteristica da imagem, periferico de visualiza~o e
condi~s de visualiza~o.

Ap6s a quantiza~ao, 0 coeficiente DC e os 63 coeficientes AC sio preparados para
codifica~ao de entropia. 0 coeficiente DC quantizado anteriormente e usado para predizer 0

coeficiente DC quantizado correntemente, e a diferen~ e codificada. Os 63 coeficientes AC
quantizados nao seguem a codifi~o diferencial, uma vez que 88.0 convertidos numa
sequencia zig-zag unidimensional, como mostra a figura 3.5.
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Os coeficientes quantizados sio entio passados para 0 procedimento de codificayao de
entropia que comprime os dados. Um dos dois procedimentos de codifica~o de entropia
podem ser usados, como descrito na s~a.o 3.7. Se a codificayao de Huffman e usada, as
especifica~es da tabela de Huffinan devem ser fomecidas para 0 codificador. Pode-se aqui
utilizar-se da codificayao aritmetica e, neste caso, as especifica~es da tabela de
condicionamento da codificayao aritmetica devem ser fomecidas.

A figura 3.6 mostra os principais procedimentos para 0 processo completo de
descodificayio baseado no OCT. Cada passo mostrado desempenha essencialmente 0

inverso do processo correspondente no codificador. 0 descodificador de entropia
descodifica a sequencia zig-zag dos coeficientes quantizados. Ap6s a desquantizayio os
coeficientes OCT sic tranformados em blocos de 8x8 pela inversa-OCT (IDCT), detalhados
no Anexo TI - Equayao TI.3 e Figura TI.S.
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3.5. Codificayao lossless

A figura 3.7 mostra os principais procedimentos para 0 processo de codifi~o "lossless".
Um previsor combina os valores reconstruidos dos tres vizinhos superiores nas posi~es a,
bee para formar uma previsao da posi~ x, como mostra a figura 3.8. Esta previsao e
entio subtraida do valor atual da posiyio X, e a diferenya pode ser codificada, ou pela
codificayio Huffinan ou pela Aritmetica.
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Figura 3.7: Diagrama simplificadoda Codificayio Sem Perdas.
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3.6. Modos de Opera~ao

Existem quatro modos de opera~o distintos sob os quais os varios processos de

codifica~ao sao definidos: sequencia! OCT, progressivo OCT, "lossless" e hierarquico. 0

modo "lossless" de opera~ao foi descrita em 3.5. Os outros modos de opera~ sao

comparados a seguir.

Para 0 modo sequencia! OCT, blocos 8x8 sao enviados, bloco-a-bloco, da esquerda para a

direita. Apes urn bloco ter sido quantizado e preparado para entropia, todos os seus 64

coeficientes DCT quantizados podem ser imediatamente codificados para entropia e

retomar dados da imagem comprimida (como descrito em 3.4), minimizando assim 0

recurso de annazenamento.

Para 0 modo progressivo nCT, blocos 8x8 sao tambem codificados na mesma ordem, mas
em mUltiplas varreduras na imagem. Isto e obtido adicionando-se buffers de memoria de
coeficientes do tamanho da imagem entre 0 quantizador e 0 codificador de entropia. Cada
bloco e quantizado, seus componentes do armazenados em buffer, os coeficientes neT no

buffer sao entio parcialmente codificados em cada uma das mUltiplas varreduras. A
sequencia normal da apresen~o da imagem do descodificador nos modos de opera~
sequencia! versus progressivo e mostrada na figura 3.9 .

••••
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Figura 3 .9: Aprese~ do modo Progressivo x Sequencia!.



Existem dois procedimentos pelos quais os coeficientes quantizados no buffer podem ser
parcialmente codificados na varredura. Primeiro, apenas uma banda especifica de
coeficientes da seqiiencia zig-zag necessita ser codificada, sel~o espectral, porque cada
banda contem tipicamente coeficientes que ocupam menor ou maior parte do espectro de
freqiiencia de carla bloco. Segundo, os coeficientes da banda corrente Dio precisam ser
codificados na sua totalidade (quantizados) em cada varredura. Na codificayao do primeiro
coeficiente, urn nfunero especificado dos bits mais significativose inicialmente codificado.
Nas varreduras subseqiientes, os bits menos significativos sio entio codificados. Este
procedimento e chamado de aproxima~o sucessiva. Os procedimentos podem ser usados
separadamente ou combinados.

No modo hierarquico, uma imagem e codificada como uma seqiiencia de frames. Estes
frames fomecem componentes de reconstru~o referencial que sio normalmente
necessarios para predi~o nos frames subseqiientes. Exceto para 0 primeiro frame de uma
dada componente, frames diferenciais codificam a diferen~ entre componentes-fontes e
componentes de reconstru~o de referencia. A codifica~o das diferen~as pode ser feita
usando-se apenas 0 processo baseado em OCT, apenas 0 processo "lossless" ou processo
baseado em OCT com urn processo "lossless" final para carla componente. Filtros passa-alta
e passa-baixa podem ser usados para fomecer uma pirimide de resolu~es espaciais como
mostra a figura 3.10. Alternativamente, 0 modo hierarquico pode ser usado para promover
a qualidade das componentes reconstruidas numa dada resolu~o espacial.

o modo hierarquico oferece uma apresen~io progressiva similar ao modo progressivo
baseado em OCT, mas e uti! em ambientes que tern necessidades de multi-resolu~, ou
ainda, onde haja necessidade de transmissio progressiva para urn estigio "lossless"final.
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3.7. Altemativas de codifica900 de entropia

Duas alternativas de procedimentos de codifica~o de entropia podem ser aplicadas -
Codificayio Huffinan e Aritmetica. 0 procedimento de codificayao Huffinan utiliza tabelas



de Huffinan, sendo determinado por uma das tabelas de especific~o mostradas nas figuras

3.1 e 3.2. Procedimentos de Codific~o Aritmetica utilizam tabelas de condicionamento de
codifica~o aritmetica, e podem ser tambem determinados por uma tabela de especifica~o.
Nenhum valor para tabela de Hllffinan e especificado, de tal modo que as aplica~es podem
escolher tabelas apropriadas para 0 seu proprio ambiente. Tabelas default sio definidas para
o condicionamento da Codifica~o Aritmetica.

o processo de codifica~o baseline usa COdifiCayROHuffinan, enquanto os processos
baseados em OCT estendido e "lossless" podem usar tanto codificayio Huffman como
Aritmetica.

Para 0 processo baseado em nCT, duas alternativas de precisao da amostra sao
especificadas: ou 8 ou 12 bits por amostra. Aplica~es que usam amostra com outras
precisOespodem utilizar 8 ou 12 bits de precisio pelo deslocamento apropriado da amostra
da imagem-fonte (Anexo II ~o AII.5.I). 0 processo baseline usa apenas 8 bits de
precisao. Implemen~es baseadas em nCT, que manipulam amostras da imagem-fonte de
12 bits, necessitam de recursos computacionais maiores do que aquelas que manipulam
imagens-fontes de apenas 8 bits. Para processos "lossless" a precisao da amostra e
especificada de 2 a 16 bits.

3.9. Controle de milltiplos componentes

Controle de mUltiploscomponentes sao os procedimentos que controlam a ordem em que
os dados da imagem-fonte entram para 0 processo de codific~o, assegurando que 0

conjunto apropriado da tabela de dados seja aplicado para cada unidade-dado apropriada na
imagem. Uma unidade-dado e uma amostra para 0 processo "lossless" e um bloco 8x8 de
amostra para 0 processo baseado em nCT.



3.9.1. Multiplos componentes entrela~ados

A figura 3.11 mostra urn exemplo de como urn processo de codifi~ao seleciona mUltiplos
componentes da imagem-fonte, e conjuntos mUltiplos da tabela de dados, para 0

procedimento de codifica~o. A imagem-fonte, neste exemplo, consiste de tres
componentes: A, B e C, e existem dois conjuntos da tabela de especifica~o.

Processo de
Codifica~o

Dados da Imagem
Fonte

Tabela
Espec. 1

Tabela
Espec.2

Dados da Imagem
Comprimida

No modo sequencia!, a codifica~o e nao-entrela~ se 0 codificador comprime todas as
unidade-dados da imagemna componente A, antes de iniciar a componente B, e entio fazer
toda a componente B antes de C, enquanto que na codifica~ao entrel~ada 0 codificador
comprime uma unidade-dados de A, uma unidade-dados de B, uma unidade-dados de C, de
modo ciclico, ilustradas na figura 3.12 que mostra urn caso em que todas as tres
componentes da imagem tem dimensoes identicas: X colunas por Y linhas, para urn total de
n unidades-dados cada.
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A figura 3.13 mostra urn caso em que duas das componentes, B e C, tern a metade do
niunero de amostras horizontais relativas a componente A Neste caso, duas unidades-dados
de A 83:0 entrela~ com uma de cada em B e C.

Relacionado ao conceito de entrel~ento de mUltiplos componentes esta a unidade
codifida minima (MCU). Se os dados da imagem comprimida estio nio-entre~dos, 0

MCU e definido como uma unidade de dados. Por exemplo, na figura 3.12 0 MCU para 0

caso nio-entrel~o e uma unidade de dados unitaria. Se 0 dado comprimido e
entrel~o, 0 MCU contem uma ou mais unidades de dados para cada componente. Para 0

caso entre~o da figura 3.12, 0 MCU (inicial) consiste de 3 unidades de dados
entrela~os AI, BI, Cl. No exemplo da figura 3.13, 0 MCU (inicial) consiste de 4
unidades de dados AI, A2, BI, Cl.
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3.1o. Resumo do processo de codifica~a.o

A tabela 1 fomece urn resumo das caracteristicas essenciais dos distintos processos de

codifi~io.

Processos Baseline ara todos os descoficadores baseados DC
Processo baseado em DCT
Imagem-fonte: amostras de 8 bits em cada componente
Sequencia!
Codifica~o Huffinan: Tabelas 2 AC e 2 DC

Descodificadores podem processar varreduras com 1, 2, 3 e 4 componentes
Varreduras entrela e Ilio-entrel das.

Processos Baseados em DCT Estendido
Processo baseado em DCT
Imagem-fonte: amostras de 8 bits ou 12 bits
Sequencial ou progressivo
Codifica~o Huffman ou Aritmetica: Tabelas 4 AC e 4 DC
Descodificadores podem processar varreduras com 1, 2, 3 e 4 componentes
Varreduras entrelacadas e Ilio-entrelacadas.

Processos "Lossless"
Processo preditivo (Ilio baseado no DCT)
Imagem-fonte: amostras de N bits ( 2 <= N <= 16)
Sequencial
Codificacao Huffman ou Aritmetica: Tabelas 4 DC
Descodificadores podem processar varreduras com 1, 2, 3 e 4 componentes
Varreduras entrela e Ilio-entrel as.

Processos HierarQuicos
MUltiplos Frames (Ilio-diferencia! e diferencial)
Usa processos Baseados em DCT Estendido ou "Lossless"
Descodificadores podem processar varreduras com 1, 2, 3 e 4 componentes
Varreduras entrel ..f. e nio-entrelacadas.



3.11. Considera~Oes Finais

Este capitulo mostrou como 0 processo de compressio de dados baseado em OCT pode ser
realizado de acordo com 0 que est! especificado pelo Padrio Internacional 10918 da

ISOIIEC - CCITT de acordo com [Drat91] no Anexo IT que trata das Info~es
Tecno16gicas, de forma clara e objetiva, para atender a necessidade de comprimir e
reconstruir imagens, com 0 objetivo de preservar e transmitir dados de imagens em
continuos tons-de-cinza e coloridas, contendo no maximo quatro componentes por amostra.



Capitulo 4.

Modulos da Implementa~iobaseado na Tecnica JPEG

4.1. Introdu~ao

Neste Capitulo 810 descritos os principais modulos implementados para a CoD baseados na
tecnica proposta por JPEG. A implementayao segue 0 algoritmo descrito no Capitulo 3 para
a CoD com base no Processo Baseline. Neste processo de codificayao com perdas, as
imagens '810 tratadas por urn conjunto de modulos e fases que procuram atender as
caracteristicas atuais do grupo de RM do IFSC. 0 grupo ainda nao adotou urn formato
padrao para 0 armazenamento de imagens, sendo estas geradas em mUltiplostons-de-cinza
com 8 bits de resoluyao para cada elemento de imagem. Um dos formatos, atualmente
adotados, adiciona no inicio do arquivo 4 bytes os quais representam a quantidade de linha.s
e colunas, geradas pela varredura, seguidos dos dados da imagem.

4.2. M6dulos da Implementa~ao

A implementayao dos modulos do sistema de Compressio seguiu a ordem indicada pela
figura 3.4, dividida em tres modulos que tratam primeiramente do caIculo do DCT, da
Quantizayao e, posteriormente, da Codificayio de Entropia do codigo gerado.
Inversamente, no processo de descompressao, e efetuada a reconstruyao da lmagem,
conforme ja ilustrado na figura 3.6.

Antes que 0 processo de compressao se inicie, os dados da Imagem Fonte 810 segmentados
na memoria em blocos de 8x8 para se dar inicio ao caIculo da transformada discreta do
cosseno. Uma vez que urn bloco tenha sido processado pelo modulo FDCT, ele e
quantizado, isto e, cada elemento da matriz resultante e dividido por urn fator
correspondente, denominado fator de quantizayao, com 0 objetivo de reduzir a precisio
com que os coeficientes DCT sao representados, convertendo-se tais coeficientes para a
suas respectivas representay5es inteiras. A seguir, tem-se a gerayao da sequencia ZigZag,
para a codificayao DC e AC (figura 3.5) e, entio, 810 montadas as tabelas que compoem a
Codificayao da Entropia baseada na Codificayao de Huffinan para composiyao final das
tabelas modificadas pela codificayao JPEG.



A Descompressao trata da reconstru~ao da Imagem, conforme demonstra a figura 3.6.
lnicia-se a Descodi:fica~o fazendo-se a carga das tabelas em memoria, tanto a tabela de
Quantiza~o quanto as tabelas de Huffinan modificadas por JPEG, para entao fazer a
reconstru~ao da Imagem. A partir deste ponto os dados da imagem sao reconstruidos pela
descodi:fica~ao do c6digo comprimido pelo modulo de descodifica~ao de entropia de
Huffinan. 0 modulo seguinte trata da montagem da sequencia ZigZag seguido da
reconstru~ao dos blocos de 8x8 para proceder a Desquantizayao e, entio, iniciar 0 ccilculo
da IDCT (transformada inversa do cosseno discreto). Ao final destes passos, a imagem tera
sido reconstruida. Cabe ressaltar que a imagem reconstruida nao e identica a imagem fonte,
uma vez que a CoD da proposta JPEG implica em perdas "lossy". Isto ocorre devido ao
processo de quan~o que subestima ou superestima coeficientes DCT quantizados
quando aproximados para 0 inteiro mais proximo.

4.2.1. Transferencia de dados da imagem fonte

o arquivo contendo os dados da imagem fonte e transferido byte-a-byte para montar urn
vetor de blocos de 8x8 bytes. Este processo pode ser veri:ficadono seguinte fragmento de
c6digo:

/* Guarda 0 cabeca1ho numa posi9ao neutra */
for (i=O; i<CABECALHO; i++) Cabeca1ho[i] = getc(fp);

/* Le 0 arquivo de entrada caracter por caracter, armazenando-os
como urn vetor de blocos de NxN.

*/
for (1=0; 1<BLOCOS; 1+=COLUNAS)

for (j=O; j<N; j++) {
for (i=O; i<COLUNAS; i++) {

aux = 1+i;
for (k=O; k<N; k++) Buffer[aux] [j] [k] = getc(fp);

Normalmente, urn arquivo de imagem possui urn descritor para indicar algumas
caracteristicas, tais como 0 nfunero de LINHAS e COLUNAS dos bytes que compoe a imagem,
tons-de-cinza e "frames". Essas info~es Dio podem sofrer alter~es devido as perdas
decorrentes do processo de compressio "lossy". Sendo assim, e interessante aplicar urn
algoritmo de compressio "lossless", caso ela ocupe muitos bytes. No caso especi:ficodesta
implementa~o, devido ao formato do arquivo de imagem tomografica possuir apenas 4
bytes, para indicar a quantidade de linhas e colunas de bytes ocupadas pela imagem, nenhurn
tratamento de compressio foi aplicado.



A quantidade de BLOCOS existentes em uma imagem varia de acordo com a quantidade de
LINHAS e COLUNAS de bytes existentes. Para exemplificar,uma imagem que tenha 256 linhas
por 256 colunas, tem 1024 blocos de 8x8. Este valor e obtido segundo a formula:

BLOCOS = LINHAS *COLUNAS

N2

nependendo da disponibilidade de memoria, pode ser que seja necesscirio particionar 0
processo de carga em varios passos, onde cada passo realiza a transferencia de urn conjunto
determinado de blocos 8x8 (BLOCOS), desde a codifica~aonCT ate a entropia.

4.2.2. Impiementa9Ao do FDCT

Urn dos parametros considerados para se avaliar urn metodo de compressao e a velocidade
com 0 qual ele desempenha sua tarefa. Sendo assim, tern sido propostos diversos algoritmos
para se calcu1ara Transformada Discreta do Cosseno, a fim de minimizar a quantidade de
oper~es aritmerlcas [Loef_89][Ahme_74].

A formula nCT para gem urn conjunto de 8 pontos {y",n = 0,1,2, ... ,N -I} dado

{x",n = 0,1,2, ... ,N -I} e descrita abaixo :

y(k) =C'at' ~x{n).co{21r'(2n+l)'k)
,,=0 4N

onde ao= co{:); at = 1para k=O, ...,N-l.

A codific~o imediata desta formula pode resultar em urn algoritmo extremamente lento,
uma vez que sao calculados, a cada iter~o, valores de cosseno multiplicados com 0 vetor
de entrada.

A classe de algoritmos que procuram reduzir a quantidade de opera~es necessciriaspara 0
caIcu10do nCT e conhecida como "Fast nCT' (FDCT).

Neste trabalho, a implementa~o do FDCT foi realizada com base no algoritmo descrito na
figura 4.1. Este algoritmo realiza 0 nCT sobre urn mesmo conjunto de pontos



{Xn,n = 0,1,2, ... ,N -I}, requerendo apenas 11 mu1tiplic~es e 29 adi~es [LoeC89]. Os

simbolos encontrados no algoritmo do descritos na figura 4.2.

Este algoritmo, composto por quatro estagios seqiienciais, e rapidamente implementado
considerando que a saida de cada estagio constitui a entrada para 0 proximo. A figura 4.2
descreve os blocos construtores deste algoritmo.

Simbolos ~ Esf~

10 °0
0=1+1

-X--
o 0

2Adi~
11 °1 0=1-11 0 1

° = lo·k.cos~ + 11·k.sin~
o 2N 2N

° = -I .k.sin~ + I .k.cos~
1 0 2N 1 2N

3Multipli~
e3Adi~

0=J;.I

No segundo bloco construtor, a rot~o pode ser calcu1adausando apenas 3 multipli~es
e 3 adi~es ao inves de 4 mu1tipli~es e duas adi~es, usando a seguinte rela~io:



Yo = a· Xo +b· Xl = (b-a). Xl +a·(XO +Xl)

Yl = -b'XO+a'Xl =-(b+a)·XO +a·(XO+ Xl)

Para exemplificar, considere 0 seguinte fragmento de cOdigoque mostra a maneira como 0

estagio 3 foi implementado:

void 5tage3(float 52[N], float 53[N]) {
float k1;

53 [0] = 52 [0] + 52[1]; /* 00 = 10+11 */
53[1] = 52 [0] 52[1]; /* 01 = 10-11 */

/* Rota9ao usando 3 multiplica90es e 3 adi90es */
k1=1.402529606 * (52[2] + 52[3]); /*k1=a. (XO+Xl) */
53[2] = -1.221116526 * 52[3] + k1; /* (b-a)*x1+k1 */
53[3] = -1.583942686 * 52[2] + k1; /* -(b+a)*xo+k1 */

53[4] = 52[4] + 52[6]; /* 00 = 10+11 */
53 [6] = 52[4] - 52[6]; /* 01 = Io-I1 */

53[5] = 52 [7] - 52[5]; /* 01 = 10-11 */
53[7] = 52[7] + 52[5]; /* 00 = 10+11 */

Para a rea1iza~o da 20-0CT e necessano que 0 conjunto de quatro estagios, lO-OCT,
seja aplicado inicialmente a todas as linhas seguido da aplica~o para todas as colunas,
conforme 0 c6digo abaixo:

/* Fixa-se a linha e varia-se a coluna */
for (i=O; i<N; i++) {

for (j=O; j<N; j++) aux1[j]=Buffer[bloco] [i] [j];
5tage1(aux1, aux2);
5tage2(aux2, aux1);
5tage3(aux1, aux2);
5tage4(aux2, aux1);
for (j=O; j<N; j++) Buffer[bloco] [i] [j]=aux1[j];

/* Fixa-se a coluna e varia-se a linha */
for (j=O; j<N; j++) {

for (i=O; i<N; i++) aux1[i]=Buffer[bloco] [i] [j];
5tage1(aux1, aux2);
5tage2(aux2, aux1);
5tage3(aux1, aux2);
5tage4(aux2, aux1);
for (i=O; i<N; i++) Buffer[bloco] [i] [j] = ROUND(aux1[i]);



4.2.3. Quantiza~ao do FDCT

Como discutido anteriormente, a quantiza~ao e urn processo que provoca perdas devido a.
necessidade de converter os coeficientes OCT, gerados anterionnente na representa~o
inteira.

Os fatores de quantizayao correspondentes aos elementos do bloco sao representados em
uma matriz 8x8. 0 padrao JPEG nao determina nenhuma matriz de quantiza~ao, tornando
flexivel a utiliza¢o de matrizes de quantiza~ao especificas para uma determinada aplic~io.

Sendo assim, esta implementa~ao utilizou-se do seguinte metodo para gerar a matriz de
quantiza~o [Nels_92]:

for (i=O; i<N; i++) {
for (j=O; j<N; j++) Quantum[i] [j]=l+«l+i+j)*qualidade);

A variavel qualidade, utiJizada acima, permite parametrizar a ge~o da matriz,
aumentando ou reduzindo os fatores homogeneamente. 0 aspecto desta matriz utilizando 0

valor de qualidade = 2 e 0 seguinte:

3 5 7 9 11 13 15 17
5 7 9 11 13 15 17 19
7 9 11 13 15 17 19 21
9 11 13 15 17 19 21 23

11 13 15 17 19 21 23 25
13 15 17 19 21 23 25 27
15 17 19 21 23 25 27 29
17 19 21 23 25 27 29 31

Note-se que os fatores de quantiza~ao crescem da esquerda para a direita na dir~o da
diagonal principal.

for (1=0; 1<N2; 1++) {
aux=(float) Buffer [bloco] [i] [j]/(float)Quantum[i] [j];
t = (int)aux;
if (fabs(aux-t»=0.5) {

Buffer [bloco] [i] [j]=(aux>=O)?t+l:t-l;
} else {



o c6digo assume que todos os blocos de 8x8, com os coeficientes gerados pelo DCT estao
armazenados no vetor Buffer. Cada elemento do bloco e dividido pelo seu correspondente
fator de quantiza~o. 0 resultado e entio arredondado para 0 inteiro mais proximo e
armazenado novamente no bloco.

Uma vez que os fatores de quant~o crescem da esquerda para a direita na dir~ao da
diagonal principal, os valores quantizados do bloco tenderao a diminuir neste mesmo
sentido e dir~o, aumentando a probabilidade de ocorrencias de zeros na matriz triangular
inferior do bloco.

4.2.4. Gera~!o da sequencia ZigZag

Devido a alta probabilidade de se encontrar zeros na matriz triangular inferior de urn bloco,
apos a quan~ao, 0 padrao JPEG determina a reorganizayio dos valores quantizados, de
tal forma a provocar urn maior agrupamento de zeros. Isto e feito linearizando-se a matriz e
seguindo a ordem especificada na figura abaixo:

0 1 5 6 14 15 27 28
2 4 7 13 16 26 29 42
3 8 12 17 25 30 41 43
9 11 18 24 31 40 44 53

10 19 23 32 39 45 52 54
20 22 33 38 46 51 55 60
21 34 37 47 50 56 59 61
35 36 48 49 57 58 62 63

Para se percorrer a matriz nesta ordem, foi criado urn vetor que realiza 0 mapeamento das
coordenadas na sequencia especificada na figura acima. A rotina abaixo ilustra uma maneira
de inicializar este vetor:

, ifSC~._.'------



/* ~goritmo para montar a matriz ZigZag para N par */
void lnicZigzag(void) {

char sentido;
int i, j, 1, n_1 = N-1;

sentido = DlREITA;
ZigZag[O].lin=ZigZag[O].co1=O;
1=1; i=j=O;
while «i !=n_1)II (j!=n_1»

switch (sentido) {
case DlREITA: {

j++;
ZigZag[l].lin=i; ZigZag[1].co1=j;
1++;
sentido=(i==O)?DIAGBAIXO:DIAGClMA;
break;

}

case D1AGBAIXO: {
if «j==O) I I (i==n_1» {

sentido=(i==n_1)?DlREITA:BAIXO;
} else {
i++; j--;
ZigZag[l].lin=i; ZigZag[1].co1=j;
1++;

}
break;

}

case BAIXO: {
i++;
ZigZag[l].lin=i; ZigZag[1].co1=j;
1++;
sentido=(j==O)?DIAGClMA:DIAGBAIXO;
break;

}

case DIAGClMA: (
if «j==n_1) II (i=O» {

sentido=(i==O)?DlREITA:BAIXO;
else {
j++; i--;
ZigZag[l].lin=i; ZigZag[1].co1=j;
1++;

}
break;

Uma vez iniciaJi7.ado0 vetor denominado ZigZag, OS valores quantizados do arrnazenados
seqiiencialmente em um vetor denominado shut: Bste vetor iIi conter todos OS coeficientes
quantizados cia imagem. 0 c6digo abaixo llustra este processo:

for (1=0; 1<N2; 1++)
i=ZigZag[l].lin;



j=ZigZag[l].coli
sbuf[w]= Buffer[bloco] [i] [j] i

De acordo com a figura acima, a primeira posi~io de cada bloco e denominada DC. Os 63
coeficientes restantes de urn bloco sao denominados AC, conforme mostra a figura 3.5 do
capitulo 3.

A sequencia ZigZag gerada em buf, que e descrita por Tescher, em 1978 [penn_93], cria
urn vetor I-D de coeficientes, onde baixas ftequencias tendem a ser de baixos indices,
surgindo muitos valores nulos em sequencia.

Tem-se, ao final deste est8.gio,urn vetor com grande ocorrencia de valores nulos ao final de
cada bloco linearizado. Para algoritmos de CoD estatisticos, esta caracteristica e bastante
explorada a fim de se obter uma alta taxa de entropia. Sendo assim, 0 proximo passo sera a
codifica~o de entropia aplicada aos coeficientesDC e AC.

4.3. Codifica~ao de entropia

o processo Baseline, descrito pelo padrio JPEG, especifica a u~o da codifi~io
Huffinan como 0 algoritmo de codifi~o de entropia.

4.3 .1. Codifica~ao de entropia para coeficientes DC

A codifica~ Huffinan e aplicada separadamente para os coeficientes DC e AC. Porem,
esta codifica~io nio e aplicada diretamente sobre os valores dos coeficientes. Segundo a
padro~io, os coeficientes DC devem softer uma codifica~o diferencial da seguinte
forma:

DIFF[O] = 0
DIFF[i] = DC[i]-DC[i-l]



onde 0 indice i indica 0 i-esimo bloco de 8x8. Uma vez calculada a diferenya. 0 valor e
mapeado segundo a tabela abaixo:

ssss diferenyaDPCM bits adicionais (em binario)

0 0

1 -1,1 0,1

2 -3,-2,2,3 00,01,10,11

3 -7, ... ,-4,4, ...,7 000, ...,011,100, ... ,111

4 -15, ... ,-8,8, ... ,15 0000, ...,0111,1000, ... ,1111

Esta tabela e utiJizada para se codificar a diferenya. Ou seja, se DIFF = -2, a quantidade de
bits do c6digo sera SSSS = 2 e 0 c6digo binario correspondente 01. 0 c6digo binario e
denominado de bits adicionais porque ele e acrescido a codificayio Huffman do simbolo
SSSS.

Bits
adiciClllis

RepnICIUIDdo
DIFF=-2-0110010~

C6cIiao de
HufJium
pn
SSSS=2



void DPCM(int DIFF, PAL2 *addbits, int *5555) {
int i, f, aux;
PAL2 absdc=abs(DIFF);

if (absdc==O) {*5555=0; return;
if (absdc==1) {

*addbits=(DIFF<0)?0:1;
*SSSS=1;
return;

aux=1;
do {

i= (1«aux) ;
f=(1«(aux+1»-1;
aux++;

}while ((absdc<i) I I (absdc>f»;
*SSSS = aux;
*addbits=(DIFF<O)?-absdc:absdc;

Se a diferenya for zero, nenhurn bit adicional e necessario, se igual aI, urn Unico bit
adicional e necessario. Caso contr8rio, encontra-se a categoria na qual DIFF pertence
calculando-se os limites positivos de cada categoria. Quando a diferenya e negativa, 0

c6digo obtido sofre 0 cornplemento de urn.

A padro~o JPEG Dio determina nenhuma tabela de Huffman para codifica~o dos
simbolos SSSS. Sendo assim, criou-se uma rotina para a contagem de freqiiencias SSSS,
para gerar uma tabela de c6digo de Huffman especificapara cada imagem:

if (bloco==O)
PRED = 0;
DIFF = 0;
else {
k=(PAL2) ((bloco-1)*64);
PRED=sbuf[k);

DIFF=sbuf[w)-PRED;
DPCM(DIFF, &aux, &SSSS);

}
FREQDC[SSSS)++;

As freqiiencias sio armazenadas no vetor FREQ para todos os possiveis valores de SSSS.
No caso do processo Baseline, devido as amostras terem precisio de 8 bits, a quantidade
m3.ximade valores distintos e pequena, Dio ultrapassando 12.



o processo para a obtenyio da tabela de Huffinan para coeficientes DC adaptado a
realidade JPEG esta, descrito na seyao 4.3.3.

4.3.2. Codifica~a:o de entropia para coeficientes AC

Como foi dito anteriormente, os coeficientes AC possuem wna grande possibilidade de
conter fileiras de zeros. Devido a esta caracteristica, os coeficientes AC 88.0 codificados
segundo 0 seguinte formato:

onde RRRR indica a quantidade de zeros existentes antes de urn valor nao zero. SSSS
indica a quantidade de bits B adicionais que devem ser anexados ao c6digo RRRRSSSS.
Para se encontrar 0 valor de SSSS, bem como os bits adicionais, pode-se utilizar a mesma
funyio DPCM definida para coeficientes DC.

tndice ZigZag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63

Coeficientes AC 0 0 0 0 -6 0 0 1 0 0 0 0

RRRR 4 2 EOB

SSSS ---L --L ~
RRRRSSSS ~ ~ ~
Bits Adicionais 001 1 -

0010~
C6digo
Huffman
de
RRRRSSSS=Ox43

Bits
Adicioaais
R.qnsc:mando
omimao 14

~
001

Da mesma forma que na codificayao de DC, a padronizayio JPEG nao especifica wna
tabela de Huffman de c6digos para simbolos RRRRSSSS. Sendo assim, a implementayio



realiza a contagem de frequencia dos simbolos com 0 intuito de se gerar wna tabela de
codific~o Huffinan especifica para cada imagem sendo comprimida. 0 seguinte fragmento
ilustra a maneira como isso e realizado:

k=FIM;
w+=63;
r=O;
do {

k++;
if (sbuf[k]==O)

if (k==w) {
FREQ[O]++;
break;
else {
r++;
continue;

}
while (r>lS) {

FREQ[OxFO]++;
r-=16;

}
DPCM(sbuf[k], &aux, &SSSS);
RS=(16*rl+SSSS;
FREQ[RS]++;
r=O;

}while (k!=wl ;

4.3.3. Obten9ao das tabelas de Huffman

A especifica~o JPEG, para 0 processo Baseline, indica que devem ser gerados dois vetores
para a codifica~o DC e dois para a codificac;ioAC. 0 processo para se gerar esse par de
vetores a partir do vetor de frequencias e identico para ambos os casos. Assim sendo,
implementou-se urn conjunto de rotinas genericas e parametrizadas para atender aos dois
casas.

o par de vetores, gerados a partir do vetor de frequencias, sio denominados BITS e
HUFFVAL. BITs[i] armazena 0 nlimero de ocorrencias de c6digos de tamanho ~ e 0 vetor
HUFFVAL armazena todos os possiveis c6digos de simbolos. A seguinte rotina ilustra a
sequencia de chamadas de subrotinas para a gerayio de tais vetores, conforme especificado
no anexo K da especifi~o JPEG [DraC91]:



void Monta_BITS_HUFFVAL(long *FREQ, BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL) {
Code_size(FREQ);
Count_BITS(BITS);
Sort_input(HUFFv.AL);

A rotina Code_size monta, internamente, a arvore de Huffinan e produz como resultado
uma vetor que contera 0 nfunero de bits necessarios para codificar cada simbolo a ser
comprimido. Esta rotina e apresentada a seguir:

void Code_size(long *FREQ) {
int V1, V2;

for (V1=0; V1<257; V1++)
CODESIZE[V1] 0;
OTHERS [V1] = -1;

}
FREQ[256]=1;

do {
V1 = FindLeast(FREQ);
V2 = FindLeast(FREQ);
if (V2<0) break;
FREQ[V1] += FREQ[V2];
FREQ[V2] = 0;

L1: CODESIZE[V1]++;
if (OTHERS [V1] !=-1)

V1=OTHERS[Vl];
goto Ll;

}
OTHERS [Vl]=V2;

L2: CODESIZE[V2]++;
if (OTHERS[V2] !=-1)

V2=OTHERS[V2];
goto L2;

}
}while(1);

A fun~ao FindLeast (FREQ) retoma 0 indice do valor de frequencia no vetor FREQ. Ao ser
executado pela segunda vez, na sequencia, a segunda execu~ao despreza 0 valor encontrado
anteriormente, buscando pelo proximo menor valor, como pode ser verificado na
implemen~ao da fun~ abaixo:



int FindLeast(long *FREQ)
long Menor = MAXLONG;
int i, j=-li
static int im=-li

for (i=O; i<257; i++) {
if «FREQ[i] !=O)&&(Menor>=FREQ[i]»

if (im!=i) {
Menor=FREQ[i];
j=i;

im=j;
return imi

Na sequencia,a rotinaCount_bits gera 0 vetor BITS a partirdo vetor CODESIZE gerado
pelo rotinaCode_size.

void Count_BITS (BYTE *BITS) {
int i;
for (i=O; i<33; i++) BITS[i] = 0;
i=O;
do {

if (CODESIZE[i] !=O) BITS[CODESIZE[i]]++;
i++;

}while (i!=257);
Adjust_BITS(BITS);

A rotinainternaAdjust_BITS, utilizadapor Count_BITS, normaliza0 vetor BITS a fun de
deslocartodos os bytessignificativosdo vetor de 32 bytesnos primeiros16 bytes:

void Adjust_BITS (BYTE *BITS) {
int j, i=32;

Ll: if (BITS[i]>O)
j=i-l;
do { j--; }while(BITS[j]<=O);
BITS [i]-=2;
BITS[i-l]++;
BITS[j+l]+=2;
BITS[j]--;
goto Ll;
else {

if (i!=16) gato Ll;
while (BITS [i]==O) i--;
BITS[i]--;



void Sort_input(BYTE *HUFFVAL) {
int i=l;
int k=O;
int j;

do {
j=O;
do {

if (CODESIZE[j]==i)
HUFEVAL[k] =j ;
k++;

}
j++;

}while (j<=255) ;
i++;

}while(i<=32);

Os vetores BITS e HUFFVALsao, na realidade, a tabe1ade c6digos Huffinan codificada para
ocupar somente 0 espa~ de memoria necessario a fim de inclui-la junto com os dados da
imagem comprimida. Sendo assim, a entropia nio pode ser iniciada sem que antes seja
gerada a tabela de c6digos Huffinan. Este processo, especificado no anexo F em [DraC91],
foi implementado da seguinte forma:

void Monta_EHUFCO_EHUFSI (BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL,
BYTE *EHUFSI, PAL2 *EHUFCO, PAL2 *HUFFCODE)

Generate_size_table(BITS);
Generate_code_table(HUFFCODE);
Order_codes(HUFFv.AL, HUFFCODE, EHUFSI, EHUFCO);

A rotina acima permite gerar, a partir de BITS e HUFFVAL os vetores EHUFCO e EHUFSI,

equivalentes a tabela de Huffinan. Para tanto, ela faz uso de tres rotinas. A rotina
Generate_size_table recebe como parametro 0 vetor BITS [i), que contem a
quantidade de ocorrencias de c6digos Huffinan de tamanho i, e inicializa 0 vetor
HUFFSI ZE [ j] que conteIi 0 tamanho, em bits, do codigo de Huffinan para cada simbolo
possivel j entre 0 a 255:



void Generate size_table(BYTE *BITS) {
int k, i, j;

k=O;
i=j=l;
do {

Ll: if (j>BITS[i))
i++;
j=l;
else {
HUFFSIZE[k)=i;
k++;
j++;
goto Ll;

}
} while(i<=16);
HUFFSIZE[k) =0;
LASTK=k;

Dado que 0 vetor HUFFSIZE tenha sido inicializado, inicializa-se 0 vetor HUFFCODE com 0

c6digo de Huffinan de cada simbolo entre 0 a 255:

void Generate_code_table(PAL2 *HUFFCODE) {
int k, si;
PAL2 code;

k=O;
code=OL;
si=HUFFSIZE[O);
do {

do {
HUFFCODE[k)=code;
code++;
k++;

} while(HUFFSIZE[k)==si)i
if (HUFFSIZE[k)==0) break;
do {

code«=l;
si++;

} while (HUFFSIZE[k) !=Si)i
}while(l);

A rotina anterior gera a tabela de Huffman, porem ainda desordenada. Sendo assim, a rotina
Order_codes ordena HUFFCODE e HUFFSIZE de acordo com a sequencia imposta por
HUFFVAL. OS valores ordenados sao colocados em EHUFCO e EHUFSI, respectivamente:



void Order_codes (BYTE *HUFFVAL, PAL2 *HUFFCODE,
BYTE *EHUFSI, PAL2 *EHUFCO)

for (k=O; k<LASTK; k++) EHUFCO[k]=EHUFSI[k]=O;
for (k=O; k<LASTK; k++) {

i=HUFFVAL [k];
EHUFCO[i]=HUFFCODE[k];
EHUFSI[i]=HUFFSIZE[k];

4.3.4. A implementacao da codificacao de entropia

Dado que os vetores EHUFCO e EHUFSI tenham side gerados, 0 Ultimo estagio do processo
de compressao Baseline-JPEG pode ser efetuado. Conforme pode ser verificado nas 8e\X>es
4.3.1 e 4.3.2, os coeficientes DC e AC sao codificados de maneira distinta. Porem, como os

coeficientes quantizados estio dispostos linearmente, a codifica~o de entropia pode ser
efetuada num Unico algoritmo, como demonstra a seguinte rotina:

void Encode_coefficients (BIT_FILE *output, int bloco) {
int r;
int SSSS;
BYTE RS;
PAL2 aux;
int DIFF, PRED;
PAL2 k, W;

/* Inicio da codifica9ao DC */
if (bloco==O) {

OutputBits(output, (PAL4)sbuf[w], 8);
else (
k=(PAL2) ((bloco-l)*64);
PRED=sbuf[k];

DIFF=sbuf[w]-PRED;
DPCM(DIFF, &aux, &SSSS);

OutputBits(output, (PAL4)EHUFCODC[SSSS], (int)EHUFSIDC[SSSS]);
if (SSSS!=O) OutputBits(output, (PAL4)aux, (int)SSSS);

)
/* Inicio da codificacao AC */
k=w;
w+=63;
r=O;
do {

k++;



if (sbuf[k)==O) {
if (k==w) {

OutputBits(output, (PAL4)EHUFCO[O), (int)EHUFSI[O);
return;
else {
r++;
continue;

}
while (r>lS) {

OutputBits(output, (PAL4)EHUFCO[OxFO), (int)EHUFSI[OxFO);
r-=16;

DPCM(sbuf[k), &aux, &SSSS);
RS=(16*r)+SSSS;
OutputBits(output, (PAL4)EHUFCO[RS], (int)EHUFSI[RS]);
OutputBits(output, (PAL4)aux, SSSS);
r=O;

}while(k!=w);

Esta retina recebe como parimetro urn descritor para 0 arquivo que contera os dados
codificados e a indi~o do bloco que em sendo codificado. A parte que realiza a
codific~o dos coeficientes DC encontra-se no inicio. Pode-se notar que 0 primeiro
coeficiente DC nao e codificado, sendo armazenado em sua forma original, ou seja, e
assumido que 0 valor anterior para 0 DC e zero. Os DC's posteriores sio tratados
conformeja descrito na s~o 4.3.1.

Na segunda parte da rotina encontra se a implementayio do algoritmo de codifica~o AC.
o primeiro teste verifica se 0 coeficiente e zero. Isto e feito para se calcular a quantidade de
zeros consecutivos. Caso a fileira de zeros se estenda ate 0 Ultimo coeficiente do bloco
(AC63), e enviado para 0 arquivo de saida uma mar~io indicando 0 final de bloco (BOB).
Caso a fileira de zeros contenha 16 zeros, e enviado para 0 arquivo de saida 0 marcador
OxFO. Caso contnirio, a codifi~io se processa da forma como descrito na ~o 4.3.2.

A rotina OutputBits realiza 0 salvamento de urn nfunero arbitrcirio de bits no arquivo de
saida e foram retiradas de [Nels_92].



4.4. Considera~5es finais

Para ter-se uma ideia geral do processo de codifica~o Baseline, aplicado a compressao de
imagens tomognificas, sera descrito, a seguir, 0 programa principal.

void main(int argc, char *argv[]) {
char nomesaida[127], *pc, fator[3];
BIT_FILE *output;
int i, fatorq;

if (argc<2) atal_error("use:comp <arq entrada.ext>\
<fator de quantizacao>");

fatorq=atoi(argv[2]);
strcpy(nomesaida, argv[l]);
pc = (char *)memchr(nomesaida,
*pc='\O';
sprintf(fator, "%02d", fatorq);
strcat(nomesaida, fator);
strcat(nomesaida, ".cmp");

InicBuffer(argv[l]);
InicQuantum(fatorq);
InicZigzag();
InicFreq();
for (i=O; i<BLOCOS; i++) {

DCT(i);
Quantizar(i);
contaFreq(i);

}

output = OpenOUtputBitFile(nomesaida);

/* Salva cabecalho no arquivo comprimido */
for (i=O; i<CABECALHO; i++) OutputBits(output, (PAL4)Cabecalho[i], 8);
Monta_B ITS_HUFFv.AL(FREQ, BITS, HUFFv.AL);
Monta_EHUFCO_EHUFSI (BITS, HUFFv.AL, EHUFSI, EHUFCO, HUFFCODE);
/* Salva BITS e HUFFv.AL do coeficientes AC no arquivo comprimido */
for (i=l; i<= 16; i++) OUtputBits(output, (PAL4)BITS[i], 8);
for (i=O; i< LASTK; i++) OutputBits(output, (PAL4)HUFFv.AL[i], 8);

Monta_BITS_HUFFv.AL(FREQDC, BITSDC, HUFFv.ALDC);
Monta_EHUFCO_EHUFSI(BITSDC, HUFFv.ALDC, EHUFSIDC, EHUFCODC, HUFFCODEDC);
/* Salva BITSDC e HUFFv.ALDC do coeficientes DC no arquivo comprimido */
for (i=l; i<= 16; i++) OUtputBits(output, (PAL4)BITSDC[i], 8);
for (i=O; i<LASTK; i++) OUtputBits(output, (PAL4)HUFFVALDC[i], 8);

o programa deve ser executado com 0 nome do arquivo a ser comprimido, seguido do fator
de qualidade para se gerar a matriz de quantiza~o.



Pode-se observar que a rotina InicBuffer esta sendo chamada para realizar 0
carregamento dos dados em memoria, organizados num vetor de blocos de 8x8.
Posteriormente. e iniciaJizada a matriz de quan~o. a matriz ZigZag e 0 vetor de
frequencias DC/AC.
Terminada a fase de inicializa~. 0 programa executa para cada bloco a FDCT. a
quan~o e a contagem de frequencias DC/AC. Ao final da iter~o. os dados esmo
prontos para serem submetidos ao aJgoritmode entropia. Porem, antes que isso acont~a, e
importante salvar 0 cab~alho da maneira como estava no arquivo comprimido. e gerar as
tabelas de Huffinan para coeficientes ACIDC. salvando antes os vetores intermediarios BITS

e HUFEVAL. Isto tudo e feito para que 0 descodificadorpossa restaurar a imagem codificada.

Finalmente. a iJItimacoisa a ser feita e a codifi~o de entropia para cada bloco de 8x8 da
imagem, segundo os vetores EHUFCO e EHUFSI.

A descompressio utiliza 0 caminho inverso adotado pela compressio. Para Dl810res
detalhes. os c6digos-fonte. tanto dos modulos de compressio quanto dos modulos de
descompressio JPEG-Baseline. podem ser consultados no anexo ill.



Capitulo 5.

Conclusio e Propostas de Trabalhos Futuros

o presente trabalho teve por objetivo inicial a constru~o de urn sistema modular que
realizasse a compressao e descompressio de imagens geradas por tomografia, baseada no

Processo Baseline, contido no padrao internacional conhecido como JPEG. Neste sentido,

foram desenvolvidos os modulos que compoem este processo.

Assim, pode-se avaliar 0 desempenho da implemen~o em funyio cia escolha do fator de
qualidade, sendo este 0 parimetro que gera 0 vetor de quantiza~io. Este fator e escolhido
para minimizar a rela~ sinal-ruido da imagemreconstruida. 0 ruido e inserido na imagem
reconstruida, dado que 0 processo baseline e classificado como "lossy", isto e, a imagem
reconstruida traz muitas caracteristicas da imagem fonte, mas Dio e exatamente a mesma.
Porem, ela pode ser reconhecida, pois 0 processo explora caracteristicas inerentes ao
sistema de visio do homem.

No desenvolvimento do algoritmo de compressio, foi escolhido 0 algoritmo que calcu1ade
modo rapido nCT [LoeC 89], constituindo urn dos modulos do processo baseline do JPEG.
Este algoritmo, se implementado diretamente como mostra a figura 4.1 Dio gera 0 caIcu10
do nCT conforme formula ideal, descrita no inicio da se~io 4.2, pois existe urn erro nos
parametros do caIcu10 da ro~o presente no terceiro estagio. Este erro foi corrigido
durante a implemen~o e ainda, para que a saida da nCT implementado fosse compativel
com a saida do caIcu10da formula ideal, foi inserido urn fator para realizar este ajuste, tanto
no caIcu10da nCT, como no caIculo da Inversa da nCT. A figura 4.1 mostra como os
dados devem ser gerados na saida, na referencia aparece urna inversio entre os indices 6 e
2, ja corrigidos na figura.

A tabela 5.1 foi construida para fomecer subsidios para a discussio, em fun~o do sistema
proposto. Nela sio encontrados 0 nome da imagemgerada por tomografia, seu tamanho em
bytes, seguido do fator de quan~, 0 tamanho em bytes do arquivo comprimido, a
~io de redu¢o, em percentagem, e 0 erro medio quadratico, MSE ("Mean Square
Error").

Da analise da tabela ve-se, claramente, que quanta maior 0 fator de qualidade maior e taxa
de compressio do arquivo original, 0 que toma efetivo 0 objetivo inicial de preservar as
imagens em tamanhos reduzidos, uma vez que existe uma limi~o dos sistemas de



armazenamento de MaSsaexistentes e, ao mesmo tempo, quanto maior 0 fator de qualidade
maior e 0 ruido contido na imagem reconstruida. Esta e uma caracteristica do processo de
codifi~o visto que tal processo e "lossy". 0 ruido inserido pode esconder ou mesmo
camuf1ar informa~es na imagem, que sera depurada por especialista clinico, usando a
imagem para aplicar 0 tratamento ou descobrir anomalias. Por outro lado, deve-se escolher
urn fator de qualidade apropriado, minirniundo a rel~io sinal-ruido e maximizando a taxa
de compressio, conforme mostra a fra~io de redu~o, na tabela 5.1.

Como sugestio para trabalhos futuros, propoe-se urn levantamento em vanas imagens
geradas por tomografia, com 0 objetivo de gerar tabelas de Huffinan que sejam adequadas
ao processo de codifi~o proposto por JPEG. Estas tabelas seriam construidas
considerando-se diferentes regioes do corpo humano. Fazendo-se este levantamento,
mesmo que nio sejam obtidas tabelas muito diferentes, ainda restam as vantagens do
processos de compressio e descompressio realizados em menor tempo de processamento,
pois nio seria necessaria a constru~o da tabela de Huffinan durante a execu~o do sistema
de codific~o, a exemplo do que ocorre nos processos de compressio, em programas
comerciais, que se valem de tabelas proprietarias. Alem disso, para diferentes apli~s,
nio sO aquelas relacionadas a area medica como, por exemplo, as aplic~es ligadas as
areas de engenharia, tabe1asespecificas poderiam previamente geradas.

Uma outra sugestio, seria incluir 0 sistema, descrito no capitulo 4, como urn subsistema ou
fun~o de CoD em urn sistema de gerenciamento de arquivos de imagens, uma vez que, ao
longo do tempo, urn equipamento de tomografia gera urn coleyio enorme de dados de
imagens, necessitando gerenciamento ou, ainda, incorpora-Io como uma ferramenta de
Banco de Dados. No Instituto de Ciencias Matematicas de Sio Carlos, da USP, esta sendo
desenvolvido urn Sistema Gerenciador de Banco de Dados Orientado a Objetos, que
atenderia rapidamente a este proposito.

A seguir tem-se a tabela 5.1 que demonstra os resultados obtidos pe1aapli~o do presente
sistema, seguido de algumas imagens que foram utilizadas para demonstra~o da eficacia do
sistema, inicialmente apresentado a imagem original com extensio PAC e as suas
correspondentes imagens recuperadas com extensio REC, sendo usado formato de arquivos
BMP, que e padrio e usual em sistemas Wmdows.



Imagem Original Fatorde Comprimida Fra~ao de ErroMSE
(Bytes) Qualidade (Bytes) Reducao (%)

c81t1 65540 2 7199 89 2,97
c81t3 65540 2 13659 79 3,66
c81t5 65540 2 12580 80 3,62
c81t7 65540 2 11351 82 3,54
c81t9 65540 2 10571 83 3,56
c81tl 65540 5 3293 94 4,44
c81t3 65540 5 7578 88 6,72
c81t5 65540 5 6696 89 6,48
c81t7 65540 5 5822 91 6,17
c81t9 65540 5 4926 92 6,05
c8lt1 65540 10 1736 97 5,33
c81t3 65540 10 4232 93 9,71
c8lt5 65540 10 3687 94 9,12
c81t7 65540 10 3136 95 8,63
c81t9 65540 10 2603 96 8,39
c8ltl 65540 25 891 98 6,23
c81t3 65540 25 1901 97 12,88
c81t5 65540 25 1677 97 11,93
c81t7 65540 25 1383 97 10,83
c8lt9 65540 25 1087 98 10,74
c82s1 65540 2 9222 85 3,18
c82s3 65540 2 12808 80 3,68
c82s5 65540 2 11851 81 3,63
c82s7 65540 2 13313 79 3,81
c82s9 65540 2 10329 84 3,45
c82s1 65540 5 4619 92 5,44
c82s3 65540 5 6649 89 6,47
c82s5 65540 5 5896 91 6,17
c82s7 65540 5 6744 89 6,65
c82s9 65540 5 5116 92 5,78
c82s1 65540 10 2402 96 7,21
c82s3 65540 10 3503 94 8,86
c82s5 65540 10 3040 95 8,18
c82s7 65540 10 3517 94 9,18
c82s9 65540 10 2617 96 7,63
c82s1 65540 25 1056 98 8,62
c82s3 65540 25 1554 97 11,14
c82s5 65540 25 1398 97 10,14
c82s7 65540 25 1502 97 11,66
c82s9 65540 25 1228 98 9,13

Tabela 5.1: Rel~ entre Imagem Fonte e Imagem Comprimida via Figura de
Mento e Erro MSE para imagens geradas por tomografia.
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Anexo I - Informa~oes sobre JPEG

Joint Photographic Expert Group - JPEG, no relat6rio 10.918 do processo ISO/IEC -
CCllTT para 0 desenvolvimento de padroes internacionais, define as linhas basicas de
requisitos e implemen~es para 0 processo de codifica~o e descodifi~o de imagens
em tons-continuos e para a repre~o de dados de imagens comprimidas para

intercambio entre apli~es. Estes processos e represen~es sio voltadas para aplica~es

genericas, isto e, apliciveis uma a larga gama de apli~es que necessitem utilizar imagens
coloridas ou em tons-de-cinza para sistemas de comunic~ao e computadores.

o comite envolvido com este padrao e 0 ISO/IEC JTCl/SC2IWG 10, Codifica~ao de
Imagens Fotognificas, em colabo~o com 0 CCITT SGvm. Antes do estabelecimento da
WG10 em 1990, 0 comite existia como urn grupo fuco,conhecido como Joint Photographic
Experts Group (JPEG), do ISO/IEC JTC l/SC2IWG8. Tanto 0 comite quanto 0 processo
tem desenvolvido continuamente a padro~o conhecida informalmente como JPEG.

o "joint" em JPEG refere-se ao comite propriamente dito, mas informalmente, significa:
em colabor~o com 0 comite Especial de Relat6rio Q16 da CITT SGVIII. Nesta
colabora~o, WGI0 desempenha 0 trabalho de selecionar, desenvolver, documentar e testar
os processos genencos de compressio. CCITT SGV ill tern fomecido os requisitos, quais
desses processos deve satisfazer as necessidades especificas de aplica~oes de comunica~
de imagens, tais como: faxsimile, video-texto e teleconferencias. Com 0 objetivo de que,
este processo genenco, seja incorporado nas varias recomen~es da CCITT para
equipamentos finais desta apli~. Houve a colabor~o de outros orgaos internacionais:

• ISO/IEC JTCl/SCI8IWG5 ODA Content Architecture and Colour;
• International Press Telecommunication Council (IPTC).

o comite JPEG tem desenvolvido uma padro~o de compressao para encontrar as
necessidades de outras aplica¢es: desktop publishing, artes grmcas, imagens medicas e
cientificas.



Anexo II - Defmi~oes Matematicas

n.l. Dimensoes e amostragem relativa

Como mostrado na figura 11.1,a imagem fonte e definida para consistir de componentes Nt:
Cada componente, com urn Unico identificador C, e definido para consistir de urn vetor
retangular de amostras de Xi colunas por Yi linhas. A imagem possui, como urn todo,
amostras de dimens6es X por Y, onde X e 0 m8ximodos valores de Xina horizontal eYe 0

maximo dos valores Yi na vertical, para todos os componentes do frame. Para cada
componente, fatores de amostragem Hi e Vi sio definidos relacionando dimens6es das
componentes Xie Yipara as dimens5es X e Y da imagem como urn.todo, de acordo com as
seguintes expressoes:

x,=fxx ::-l-y,=fYx~1
onde Hmax e Vmax sio os fatores de amostragem maximos para todos os componentes no
frame, e r 1e a fun~o que retorna 0 valor do maior inteiro.

Como urn exemplo, considere uma imagem de dimensoes 512 linhas por 512 linhas e 3
componentes amostrados de acordo com os seguintes fatores de amostragem:

Componente 0
Componente 1
Componente 2

Ho=4, VO=1
Hl=2, Vl=2
H2=1, V2=1

Componente 0
Componente 1
Componente 2

XO=512,YO=256
xl=256,Yl=512
x2=128,Y2=256

A amostra e definida para ser urn inteiro com precisao P bits, com qualquer valor na faixa
[O,2P- 1]. Todas as amostras de todos os componentes dentro da mesma imagem fonte
teriam a mesma precisio P.
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IT.3Orien~ao

A figura II. I indica a orien~o de uma componente de uma imagem atraves dos termos
topo, base, esquerda e direita. A ordem, atraves da qual as unidades de dados de uma
componente de imagem sio entradas para a compressio pelos procedimentos de
compressio, e definida como sendo da esquerda para a direita e do topo para a base,
dentro do componente (esta ordena~o e definida precisamente em II.4). E da
responsabilidade das apli~es definir quais arestas de uma imagem fonte seriam
consideradas topo, base, esquerda e direita.

ITA Ordem de codifica~ao de dados da imagem fonte

o cabeyalho de varredura especifica a ordem atraves da qual as unidades de dados da
imagem fonte seriam codificadas e colocadas dentro dos dados da imagem comprimida.
Para uma dada varredura, se 0 parimetro cabeya1hode verredura e Ns=I, entio os dados de
somente uma componente fonte - 0 componente especificado pelo parimetro CS1 - seria
apresentado pela varredura. Este dado e nio-entrel8¥8do se Ns>I, entio os dados das
componentes Ns de CS1 ate CSNs estariam presentes dentro da varredura, este dado seria
sempre entrel8¥8do. A ordem de componentes em uma varredura estaria de acordo com a
ordem especificadano cabe¢ho do frame.



11.4.1Unidade de C6digo Minimo - MCU

Para clados nio-entrel~os 0 MCV e uma unidade de dados. Para dados entrel~ados 0

MeV e a sequencia das unidades de dados definidas pelos fatores amostrados dos

componentes de varredura.

Quando Ns = 1 (Ns e 0 numero de componentes na varredura), a ordem da uniclade de

dados sem a varredura sera da esquerda para direita e de cima para baixo, como mostrado
na figura 11.2. Este ordenamento se aplica sempre que Ns=l, regardless dos valores de Hi e
Vi.

v v v v 0 0

v v v v v 0

v v v v 0

"IIIii

Quando Ns > 1, cada componente da varredura Csi e particionada em matrizes das uniclades
de dados horizontal Hk e vertical Vk. 0 subescrito k indica que Hk e Vk sio da posi~o
especifi~o do componente no cab~o do frame para 0 qual Ck.=Csi.Sem cada matriz
Ilk por Vk, as unidade de dados sio ordenados da esqueda para a direita e de cima para
baixo.

Como mostrado na figura IT.3, exemplificado para Ns=4, onde MCV 1 consiste de unidade
de dados tratado primeiro de cima-esquerda seguindo ate 0 fim da linha para entia tratar 0

resto da regia<>de CS1linha por linha, seguido pela unidade de dados a matriz de C~, entia
de CS3 e depois Cs4. MCV2 segue 0 mesmo ordenamento dos dados para as quatro
componentes.
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Figura IT.3: Exemplo de Ordenamento de Dados Entrela~ados

n.s CompreSSaO DCT

n.s.1 Transforma~ao dos dados da Amostra

Antes de calcular 0 processo de codifi~ de urnframe nio-diferencial 0 FDCT para urn
bloco de amostra da imagem fonte, a amostra e tranformada pela su~io de 2P-1, para
obter uma representa~ do sinal no intervalo -2P-1 a 2P-Ll, onde P e 0 paramentro
precisio. Assim, quando P = 80 deslocamento e de 128 e, quando P = 120 deslocamento e
de 2048.

Depois do processo de descodifi~ de urn frame nao-diferencial e calcu1ado mCT e
entio produzido urn bloco de reconstru~o da imagem, segue entio, a restaur~ da
representa¢o da amostra, com 0 deslocamento apropiado em fun~io da precisio da
amostra.



IT.5.2Orienta~ao da amostra para calculo de FDCT.

A figura nA mostra uma componentea qual foi particionadaem blocos de 8x8 para 0

c81cu1odo FDCT. A figuran.4 tambem.definea orien~o da amostraatravesda exibi~o

dos indicesusadosno FDCT, eq~ n.l.

A defini~aodo particionamentodo bloco e orien~o da amostra tambem aplica-se a
qualquerprocesso de descoditi~o nCT e saida da reconstru~o da imagem.Qualquer
extensio da amostra adicionadopor urn processo de descodifi~ seria removidope10
processode descodifi~.

C. Topo1
.J, S

S

S

00 SOl

10 S11

FDCT . - 1 i- i- (2x + l)u1r (2y + l)v1r
. Svu - -CIlCV Lt Ltsyxcos---cos---

4 x=0y=0 16 16

IDCT' - 1 i- i-
C

C S (2x+ l)u1r (2y+ l)v1r. Syx - - Lt £.. U V vu cos---cos---
4 u=0v=0 16 16

onde: CIl'CV= YJ2 parau,v =0

CIl,Cv = 1caso contrario.



n.s.3 Quantiza~aoe desquantiza~aodo coeficiente DCT

Depois do caIculo de FOeT para urn bloco, cada urn dos 64 coeficientes da DeT e
quantizado por urn quantizador uniforme. 0 quantizador para cada coeficiente Svu e urn
valor de correspondencia com 0 elemento Qvu da tabela de quantiza~ especificada pelo
parametro de frame do plano da amostra.

o quantizador uniforme e definido pela equa¢o a seguir, visando 0 arrendondamento para
o inteiro mais proximo.

Para 0 descodificador, esta normaliza~io e removida pela equaio a seguir, na qual define a
desquan~.

Assim, temos a figura n.5 que demonstra a rela~o entre as equa~es, FDCT e meT e,
Quan~ e Desquantizayio.
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ll.5.4 Codificayoo do diferencial DC

Depois cia quan~, e na prepara~o para codifica~o cia entropia, a quan~o do
coeficiente DC Sqoo e tratado separadamente dos 63 coeficientes AC. A codifi~o do
coeficiente diferencial e tratado como: DlFF = DCi - PRED, onde PRED e 0 valor
quantizado DC (Sqoo) do bloco de precedente de mesma componente no entrela~ento.



n.5.5 Sequencia zig-zag

Depois da quantiza~ao, e na prepar~o para codifica~o de entropia, os coeficientes
quantizados AC sao convertidos na sequencia zig-zag. 0 coeficiente quantizado DC
(coeficiente zero na matriz) e tratado separadamente. A sequencia zig-zag e especificada a
seguir:

o 1 5 6 14 15 27 28
2 4 7 13 16 26 29 42

3 8 12 17 25 30 41 43
9 11 18 24 31 40 44 53
10 19 23 32 39 45 52 54
20 22 33 38 46 51 55 60
21 34 37 47 50 56 59 61
35 36 48 49 57 58 62 63



Anexo III. Sistema Desenvolvido

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys\stat.h>
#include <io.h>
#include <alloc.h>

#include <quantum.h>
#include <ffdct.h>
#include <fidct.h>
#include <gbuffer.h>
#include <zigzag.h>
#include <bitio.h>
#include <encode.h>
#include <huffman.h>
#include <contfreq.h>
#include <errhand.h>
#include <string.h>

void main(int argc, char *argv[]) {
int i;
char nomesaida[l27], *pc, fator[3];

BIT FILE *output;
int-fatorq;

if (argc<2) fatal error("Use: teste <arq entrada. ext> <fator de
quantizacao>") ; -

fatorq=atoi(argv[2]);
strcpy(nomesaida, argv[l]);
pc = (char *)memchr(nomesaida,
*pc=' \0';
sprintf(fator, "%02d", fatorq);
strcat(nomesaida, fator);
strcat(nomesaida, ".crop");
InicBuffer(argv[l]);
InicQuantum(fatorq);
InicZigzag();
InicFreq();
for (i=O; i<BLOCOS; i++)

DCT(i);
Quantizar(i);
ContaFreq(i);

/* Salva cabecalho no arquivo comprimido */
for (i=O; i<CABECALHO; i++) OutputBits(output, (PAL4)Cabecalho[i], 8);



mCT .C (continua9ao)

Monta BITS HUFFv.AL(FREQ, BITS, HUFFVAL);
Monta=EHUFCO_EHUFSI(BITS, HUFFVAL, EHUFSI, EHUFCO, HUFFCODE);

for (i=1; i<= 16; i++) OutputBits(output, (PAL4)BITS[i), 8);
for (i=O; i< LASTK; i++) OutputBits(output, (PAL4)HUFFVAL[i), 8);

Monta BITS HUFFv.AL(FREQDC, BITSDC, HUFFVALDC);
Monta=EHUFCO_EHUFSI(BITSDC, HUFFVALDC, EHUFSIDC, EHUFCODC, HUFFCODEDC);

for (i=l; i<= 16; i++) OutputBits(output, (PAL4)BITSDC[i), 8);
for (i=O; i<LASTK; i++) OutputBits(output, (PAL4)HUFFVALDC[i), 8);



/***********************************************************************/
Este modulo contem todas as operacoes necessarias para a
leitura e gravacao de arquivos de imagem. A matriz Buffer
e' utilizada para armazenar os dados da imagem pela rotina de
leitura; e consultada pela rotina de gravacao para salvamento em
disco.

obs: As caracteristicas da imagem estao definidas no arquivo
imagem.h.

/***********************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys\stat.h>
#include <io.h>
#include <alloc.h>
#include <imagem.h>
#include <tipos.h>
#include <errhand.h>

/* Prototipos de rotinas definidas e exportadas */
void InicBuffer(char *nome);
void SalvaBuffer(char *nome);
/* Armazena a imagem no Buffer em blocos de NxN */
int huge Buffer[BLOCOS) [N) [N);

/* utilizado para armazenar os dados apos a quantizacao e ZigZag,
ou apos a descompressao dos dados.

*/
int huge sbuf[QBYTES);

/* Armazena 0 cabecalho de urn arquivo de imagem */
int Cabecalho[CABECALHO);

Dado 0 nome de arquivo de imagem, esta rotina armazena os dados
contidos neste arquivo organizados em urn vetor de blocos de N por N.
Tal vetor e' denominado Buffer.-----------------------------------------------------------------------*/

void InicBuffer(char *nome) {
int i, j, k, 1;
int aux;
FILE *fp;

if «fp = fopen(nome, "rb") )==NULL) {
printf("\nErro na abertura do arquivo de leitura!");

exit (1); }



/* Guarda 0 cabeca1ho numa posicao neutra */
for (i=Oi i<CABECALHOi i++) Cabeca1ho[i] = getc(fp)i

/* Le 0 arquivo de entrada caracter por caracter, armazenando-os
como urn vetor de b10cos de NxN.

*/
for (1=0; l<BLOCOS; l+=COLUNAS)

for (j=O; j<N; j++) {
for (i=O; i<COLUNAS; i++) {

aux = l+i;
for (k=O; k<N; k++) Buffer[aux] [j] [k] = getc(fp);

}
fc10se (fp) ;

/*
Esta rotina assume que os dados do vetor Buffer devem ser 0 conteudo
do arquivo indicado no parametro. Rea1iza a operacao inversa da
rotina InicBuffer()

*/
void Sa1vaBuffer(char *nome) {

int i, j, 1, k;
int aux;
FILE *fp;

if «fp = fopen(nome, "wb") )==NULL) {
printf("\nErro na abertura do arquivo de saida!");
exit(l);

/* Restaura 0 cabeca1ho no arquivo de saida */
for (i=O; i<CABECALHO; i++) putc(Cabeca1ho[i], fp);

/* Dado 0 vetor de b10cos de NxN, sequencia1iza os dados e
salva no arquivo indicado.

*/
for (1=0; l<BLOCOS; l+=COLUNAS)

for (j=O; j<N; j++) {
for (i=O; i<COLUNAS; i++) {

aux = l+i;
for (k=O; k<N; k++) putc(Buffer[aux] [j] [k], fp);

}
fc10se (fp) ;



/************************************************************************
Este modulo apresenta a implementacao dos 4 estagios do algoritmo

FDCT segundo [Loef-89]. A aplicacao desses estagios numa imagem e'
realizada pel a rotina OCT.

***********************************************************************/
#include <ffdct.h>
#include <gbuffer.h>
#include <math.h>
#define ROUND (a) « (a)<O)? (int) ((a)-0. 5) : (int) ((a)+O. 5))

void Stage1(float I[N], float Sl [N]) {
Sl[O] = 1[0] + 1[7] ;
Sl[7] = 1[0] - 1[7] ;
Sl[l] 1[1] + 1[6];
Sl [6] = 1[1] - I[6] ;
51[2] = 1[2] + 1[5] ;
51 [5] = 1[2] - 1[5];
51 [3] = 1[3] + 1[4];
51[4] 1[3] - 1[4];

void 5tage2(float Sl[N], float 52[N])
float k1, k2;
k1 = 0.831469612 * (51[4] + Sl[7]);
k2 = 0.980785528 * (Sl[5] + 51[6]);
52[0] = 51[0] + 51[3];
52[3] = 51[0] - Sl[3];
52[1] 51[1] + 51[2];
52[2] = 51[1] - Sl[2];
52[4] = -0.275899379 * 51[7] + k1;
52[7] = -1.387041945 * S1[4] + k1;
52[5] = -0.785694958 * S1[6] + k2;
52[6] = -1.175875602 * 51[5] + k2;

void 5tage3(float 52[N], float 53[N])
float k1;
k1 = 1.402529606 * (52[2] + 52[3]);
53[0] 52[0] + 52[1];
53[1] = 52[0] - 52[1];
83[2] = -1.221116526 * S2[3] + k1;
53[3] -1.583942686 * 52[2] + k1;
53[4] = 82[4] + 82[6];
53[6] 52[4] - 52[6];
53[5] = 52[7] - 52[5];
53 [7] 52 [7] + 82 [5];



void Stage4(float S3[N], float S4[N]) {
float k = sqrt(8);

S4[O]=S3[O]/k;
S4[4]=S3[1]/k;
S4[6]=S3[2]/k;
S4[2]=S3[3]/k;
S4[7]=(S3[7] - S3[4])/k;
54[3]=53[5] * 1.414213562373/k;
S4[5]=S3[6] * 1.414213562373/k;
S4[1]=(S3[7] + S3[4])/k;

1------------------------------------------------------------------------Esta rotina e' de interface. Ela aplica a Transformada Rapida do
Cosseno Discreto para urnbloco de 8x8 da imagem.-----------------------------------------------------------------------/
void DCT(int bloco){

float aux1[N], aux2[N];
int i, j;

for (i=O; i<N; i++) {
for (j=O; j<N; j++) aux1[j]=Buffer[bloco] [i] [j];
Stage1(aux1, aux2);
Stage2(aux2, aux1);
Stage3(auxl, aux2);
Stage4(aux2, aux1};
for (j=O; j<N; j++) Buffer [bloco] [i] [j]=aux1[j];

for (j=O; j<N; j++) {
for (i=O; i<N; i++) auxl[i]=Buffer[bloco] [i] [j];
Stage1(auxl, aux2};
Stage2(aux2, auxl);
Stage3(auxl, aux2);
Stage4(aux2, aux1};
for (i=O; i<N; i++) Buffer [bloco] [i] [j] = ROUND(aux1[i]};



/* Processo de Quantizacao */
#include <gbuffer.h>
#include <quantum.h>
#include <zigzag.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <tipos.h>

void InicQuantum(int qualidade)
int i, j;

for (i=O; i<N; i++) {
for (j=O; j<N; j++) {

Quantum[i] [j]=l+«l+i+j)*qualidade);

void Quantizar(int bloco) {
float aux;
int i, j, 1;
int t=O;
PAL2 w, c;

for (1=0; 1<N2; 1++)
i=ZigZag[l].lin;
j=ZigZag[l] .col;
aux=(float) Buffer [bloco] [i) [j]/(float)Quantum[i] [j];
t = (int)aux;
w=(PAL2) (c+l);
if (fabs(aux-t»=0.5) {

sbuf[wl=(aux>=O)?t+l:t-l;
else {
sbuf[w]=t;

/*
w=c;
for (i=O; i<N; i++) {

for (j=O; j<N; j++) {
sbuf[w] =Buffer [bloco] [i) [j];
w++;



void IQuantizar(int b1oco)
int i, j, 1;
PAL2 w, c;

for (1=0; 1<N2; 1++)
i=ZigZag[l].lin;
j=ZigZag[l] .co1;
w=(PAL2) (c+1);
Buffer[b1oco] [i] [j] = sbuf[w]*Quantum[i] [j];

W=Ci

for (i=O; i<Ni i++) {
for (j=O; j<N; j++) {

Buffer [bloco] [i] [j]=sbuf[w];
w++;



#include <imagem.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

#define DlREITA 1
#define BAIXO 2
#define DIAGBAIXO 3
#define DIAGClMA 4
#define N 8

struct zigzag
int lin;
int coli

} ;

void InicZigzag(void) {
char sentido;
int i, j, n 1 = N-1;
int 1;

sentido = DlREITA;
i=j=O;
ZigZag[O] .lin=i;
ZigZag[O] .col=j;
1=1;
while «i!=n 1) I I (j!=n 1»

switch (sentido) { -
case DlREITA: {

j++;
ZigZag[l].lin=i;
ZigZag[1].co1=j;
1++;
sentido=(i==O)?DIAGBAIXO:DIAGClMA;
break;

}
case DIAGBAIXO: {

if «j==O) II (i==n 1» {
sentido=(i==n 1)?DlREITA:BAIXO;
else { -
i++;
j--;
ZigZag[1].lin=i;
ZigZag[1].co1=j;
1++;

}
break;



case BAIXO: {
i++;
ZigZag[l] .lin=i;
ZigZag[l] .col=j;
1++;
sentido=(j==O)?DIAGClMA:DIAGBAIXO;
break;

}
case DIAGClMA: {

if ((j==n_l) II (i==O)) {
sentido=(i==O)?DlREITA:BAIXO;
else {
j++;
i--;
ZigZag[l] .lin=i;
ZigZag[l] .col=j;
1++;

}
break;



#include <dpcm.h>
#include <math.h>
#include <tipos.h>
void DPCM(int DC, PAL2 *addbits, int *SSSS) {

int i, f, aux;
PAL2 absdc=abs(DC);

if (absdc==O)
*5S55=0;
return;

if (absdc==1) {
*addbits=(DC<O)?O:1;
*5555=1;
return;

aux=1;
do {

i= (1«aux) ;
f=(1«(aux+1))-1;
aux++;

}while ((absdc<i) I I (absdc>f));
*ssss = aux;
*addbits=(DC<O)?-absdc:absdc;



/************************************************************************
Este modulo contem as rotinas que permitem computar as frequencias

de simbolos para futura geracao das tabelas de Huffman.
************************************************************************/
#include <gbuffer.h>
#include <dpcm.h>
#include <huffman.h>
#include <contfreq.h>
#include <tipos.h>
#include <stdio.h>

/*-----------------------------------------------------------------------Inicializa os vetores que armazenaram a contagem das frequencias.---------------------------------------------------------------------*/void InicFreq(void) {
short k;

void ContaFreq(int bloco) {
int r;
int 5555=0;
BYTE RS;
PAL2 aux;
int DIFF, PRED;
PAL2 k, w;
w=(PAL2) «bloco)*64);
if (bloco==O) {

PRED = 0;
DIFF = 0;
else {
k=(PAL2) «bloco-l)*64);
PRED=sbuf[k];
DIFF=sbuf[w]-PRED;
DPCM(DIFF, &aux, &5555);

k=w;
w+=63;
r=O;



CONTFREQ. C (continua9ao)

do {
k++;
if (sbuf[kj==O)

if (k==w) {
FREQ[O]++;
break;
else {
r++;
continue;

}
while (r>15) {

FREQ[OxFO)++;
r-=16;

}

DPCM(sbuf[kj, &aux, &SSSS);
RS=(16*r)+ssss;
FREQ[RSj++;
r=O;

}while(k!=w);



#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <alloc.h>
#include <values.h>
#include <math.h>
#include <gbuffer.h>
#include <bitio.h>
#include <dpcm.h>
#include <tipos.h>

void Monta BITS HUFEVAL (long *FREQ, BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL);
void Monta -EHUFCO EHUFSI (BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL, BYTE *EHUFSI, PAL2
*EHUFCO, PAL2 *HUFFCODE);
void Generate_size_table(BYTE *BITS);
void Generate code table(PAL2 *HUFFCODE);
void Order codes (BYTE *HUFFYAL, PAL2 *HUFFCODE, BYTE *EHUFSI, PAL2
*EHUFCO); -
void Code size(long *FREQ);
void Count BITS (BYTE *BITS);
void Adjust BITS (BYTE *BITS);
void Sort input (BYTE *HUFFYAL);
int FindLeast(long *FREQ);
BYTE
BYTE
BYTE
PAL2
long
PAL2
BYTE
BYTE
BYTE
PAL2
long
PAL2
int
char
BYTE
int

BITS[33];
HUFFVAL[256];
EHUFSI[256];
EHUFCO[256];
FREQ[257];
HUFFCODE[256];
BITSDC[33];
HUFFVALDC [256];
EHUFSIDC[256]i
EHUFCODC[256]i
FREQDC[257]i
HUFFCODEDC[256]i
LASTKi
CODESIZE[257];
HUFFSIZE[256];
OTHERS[257];

/*-----------------------------------------------------------------------Dado 0 vetor de frequencia FREQ, gera BITS, HUFFYAL-----------------------------------------------------------------------*/void Monta BITS HUFFYAL(long *FREQ, BYTE *BITS, BYTE *HUFFYAL) {
Code size (FREQ);
Count BITS(BITS);
Sort_Input(HUFFVAL)i



/*-----------------------------------------------------------------------
Permite gerar, a partir de BITS e HUFFVAL os vetores EHUFCO e
EHUFSI equivalentes 'a tabela de Huffman.-----------------------------------------------------------------------*/

void Monta EHUFCO EHUFSI(BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL, BYTE *EHUFSI, PAL2
*EHUFCO, PAL2 *HUFFCODE) {

Generate size table(BITS);
Generate-code-table(HUFFCODE);
order_codes(HUFFVAL, HUFFCODE, EHUFSI, EHUFCO);

/*-----------------------------------------------------------------------
Dado BITS[i) que contem a quantidade de ocorrencia de codigos Huffman

de tamanho i, inicializa 0 vetor HUFFSIZE[j] que contera 0 tamanho em
bits) do codigo de Huffman para cada simbolo possivel j entre 0 a 255.-----------------------------------------------------------------------*/
void Generate size table(BYTE *BITS) {

int k, i, j; -

k=O;
i=l;
j=l;
do {

Ll: if (j>BITS[i))
i++;
j=l;
else {
HUFFSIZE[k)=i;
k++;
j++;
go to Ll;

)
} while(i<=16);
HUFFSIZE[k]=O;
LASTK=k;

/*-----------------------------------------------------------------------Dado que 0 vetor HUFFSIZE tenha sido inicializado, inicializa 0 vetor
HUFFCODE com 0 codigo de Huffman de cada simbolo entre 0 a 255.-----------------------------------------------------------------------*/

void Generate code table(PAL2 *HUFFCODE) {
int k, si; - -
PAL2 code;

k=O;
code=OL;
si=HUFFSIZE[O];



do {
do {

HUFFCODE[k]=code;
code++;
k++;

} while(HUFFSIZE[k]==si);
if (HUFFSIZE[k] ==0) break;
do {

code«=1;
si++;

} while (HUFFSIZE[k] !=si);
}while (1);

/*-----------------------------------------------------------------------
Orden a HUFFCODE e HUFFSIZE de acordo com a sequencia imposta por

HUFFVAL. Os valores ordenados sac colocados em EHUFCO e EHUFSI
respectivamente.-----------------------------------------------------------------------*/

void Order codes (BYTE *HUFFVAL, PAL2 *HUFFCODE, BYTE *EHUFSI, PAL2 *EHUFCO) {
int i, k;

for (k=O; k<LASTK; k++)
i=HUFFVAL [k];
EHUFCO[i]=HUFFCODE[k];
EHUFSI[i]=HUFFSIZE[k];

/*-----------------------------------------------------------------------
CODESIZE

Este conjunto de rotinas permite gerar, a partir do vetor de frequencias
de simbolos FREQ, dois vetores: BITS e HUFFVAL que deverao ser anexados
ao arquivo de dados comprimidos caso a tabela de Huffman nao seja
generica.

Dado FREQ, elabora a arvore de Huffamn. Ao final, 0 vetor CODESIZE
contera 0 numero de bits necessarios para codificar cada simbolo
a ser comprimido.-----------------------------------------------------------------------*/

void Code size(long *FREQ) {
int V1,-V2;

for (V1=0; V1<257; V1++)
CODESIZE[V1] 0;
OTHERS [V1] = -1;

}
FREQ[256]=1;



do {
VI = FindLeast(FREQ)i
V2 = FindLeast(FREQ)i
if (V2<0) break;
FREQ[VI] += FREQ[V2]i
FREQ[V2] = 0;

Ll: CODESIZE[Vl]++i
if (OTHERS [VI]!=-I)

VI=OTHERS[Vl];
goto Lli

}
OTHERS [VI]=V2i

L2: CODESIZE[V2]++;
if (OTHERS [V2] !=-1)

V2=OTHERS [V2] ;
goto L2i

}
}while(l);

/*-----------------------------------------------------------------------Dado 0 vetor CODESIZE, inicializa 0 vetor BITS.-----------------------------------------------------------------------*/void Count BITS(BYTE *BITS) {
int ii -
for (i=Oi i<33i i++) BITS[i] = Oi
i=Oi
do {

if (CODESIZE[i] !=O) BITS[CODESIZE[i]]++i
i++i

}while (i!=257)i
Adjust_BITS(BITS)i



1*-----------------------------------------------------------------------
ROTINA INTERNA utilizada por Count BITS. Para normalizar 0 vetor
BITS a fim de deslocar todos os bytes significativos do vetor
de 32 byte nos primeiros 16 byte.-----------------------------------------------------------------------*/

void Adjust BITS(BYTE *BITS) {
int j, i=32;

L1: if (BITS[i]>O)
j=i-1;
do { j--; }while(BITS[j]<=O);
BITS[i]-=2;
BITS[i-1]++;
BITS[j+l]+=2;
BITS[j]--;
goto Ll;
else {
i--;
if (i!=16) goto Ll;
while(BITS[i]==O} i--;
BITS[i]--;

/*-----------------------------------------------------------------------Dado CODESIZE, gera HUFFv.AL.-----------------------------------------------------------------------*/void Sort input(BYTE *HUFFVAL) {
int i=1"i
int k=O;
int j;

do {
j=O;
do {

if (CODESIZE[j]==i)
HUFFv.AL[k]=j ;
k++;

}
j++;

}while (j<=255) ;
i++;

}while(i<=32};



/*-----------------------------------------------------------------------
ROTINA INTERNA utilizada por Code size. Esta rotina busca pelo
menor valor de frequencia no vetor FREQ. Ao ser executado duas
vezes na sequencia, a segunda execucao despreza 0 valor encontrado
anteriormente bus cando pelo proximo menor valor.-----------------------------------------------------------------------*/int FindLeast(long *FREQ) {

long Menor = MAXLONGi
int i, j=-l;
static int im=-li

for (i=Oi i<257i i++) {
if ((FREQ[i] !=O)&&(Menor>=FREQ[i]))

if (im!=i) {
Menor=FREQ[i]i
j=ii

im=ji
return imi



/************************************************************************
Este modulo contem a rotina que realiza a entropia dos coeficientes

AC/AD.
***********************************************************************/

#include <bitio.h>
#include <gbuffer.h>
#include <dpcm.h>
#include <encode.h>
#include <huffman.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <tipos.h>

void Encode coefficients(BIT FILE *output, int bloco) {
int r; - -
int SSSS;
BYTE RS;
PAL2 aux;
int DIFF, PRED;
PAL2 k, W;

if (bloco==O) {
OutputBits(output, (PAL4)sbuf[w], 8);
else {
k=(PAL2) «bloco-l)*64);
PRED=sbuf [k];

DIFF=sbuf[w]-PRED;
DPCM(DIFF, &aux, &SSSS);

OutputBits(output, (PAL4)EHUFCODC[SSSS], (int)EHUFSIDC[SSSS]);
if (SSSS!=O) OutputBits(output, (PAL4)aux, (int)SSSS);

k=w;
w+=63;
r=O;
do {

k++;
if (sbuf [k]==0)

if (k==w) {
OutputBits(output, (PAL4)EHUFCO[O], (int)EHUFSI[O]);
return;
else {
r++;
continue;

}
while (r>15) {

OutputBits(output, (PAL4)EHUFCO[OxFO], (int)EHUFSI[OxFO]);
r-=16;



DPCM(sbuf[k], &aux, &SSSS);
RS=(16*r)+SSSS;
OutputBits(output, (PAL4)EHUFCO[RS], (int)EHUFSI[RS]);
OutputBits(output, (PAL4)aux, SSSS);
r=O;

}while(k!=w);



/***********************************************************************/
/* */
/* Esta rotina faz a leitura bit a bit do arquivo */
/* */
/***********************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "bitio.h"
#include "errhand.h"

BIT_FILE *OpenOutputBitFile( name)
char *name;
{

bit file = (BIT_FILE *) calloc( 1, sizeof( BIT FILE) );
if ("bit file == NULL ),

return ( bit file );
bit file->file ~ fopen ( name, "wb" );
bit-file->rack = 0;
bit-file->mask = Ox80;
bit-file->pacifier counter = 0;
return ( bit file );

BIT FILE *OpenInputBitFile( name)
char *name;
{

bit file = (BIT FILE *) calloc( 1, sizeof( BIT FILE) );
if ( bit file =~ NULL )

returnT bit file );
bit file->file = fopen ( name, "rb" );
bit-file->rack = 0;
bit-file->mask = Ox80;
bit-file->pacifier counter = 0;
return ( bit file );

void CloseOutputBitFile( bit file
BIT FILE *bit_file;{ -

if ( bit file->mask != Ox80 )
if (-putc( bit file->rack, bit file->file ) != bit file->rack

fatal error( "Fatal error In CloseBitFile!\n" T;
fclose( bit fIle->file );
free ( (char-*) bit file );



void CloseInputBitFile( bit file
BIT FILE *bit file;
{ - -

fclose( bit file->file );
free ( (char-*) bit file );

void OutputBit( bit file, bit)
BIT FILE *bit file;-
int-bit; -
{

if ( bit )
bit file->rack 1= bit_file->mask;

bit file->mask »= 1;
if 1bit file->mask == 0 ) {

if ( putc( bit file->rack, bit file->file ) != bit file->rack
fatal error ( "Fatal error In OutputBit!\n" );

else -
if ( ( bit file->pacifier counter++ & PACIFIER COUNT -- 0 )

putc( '.', stdout ); -
bit file->rack 0;
bit-file->mask = Ox80;

void OutputBits( bit file, code, count)
BIT FILE *bit file; -
unsIgned long-code;
int count;
{

mask = 1L « ( count - 1 );
while ( mask != 0) {

if ( mask & code )
bit file->rack 1= bit_file->mask;

bit file->mask »= 1;
if 1bit file->mask == 0 ) {

if ( putc( bit file->rack, bit file->file ) != bit file->rack )
fatal error(-"Fatal error in-OutputBit!\n" );

else if (-( bit_file->pacifier_counter++ & PACIFIER COUNT) == 0

putc( '.', stdout );
bit file->rack = 0;

bIt file->mask = Ox80;
}
mask »= 1;



int InputBit( bit file
BIT FILE *bit file;
{ - -

int value;

if ( bit file->mask == Ox80 ) {
bit file->rack = getc( bit file->file );
if ( bit file->rack == EOF-)

fatal error ( "Fatal error in InputBit!\n" );
if ( ( bit file->pacifier counter++ & PACIFIER COUNT

putcT '." stdout ); -
}
value = bit file->rack & bit_file->rnask;
bit file->mask »= 1;
if T bit file->rnask == 0

bit file->mask = Ox80;
return ( value? 1 : 0 );

unsigned long InputBits( bit_file, bit count
BIT FILE *bit file;
int-bit_count;
{

unsigned long mask;
unsigned long return_value;
mask = lL « ( bit count - 1 );
return value = 0;
while T mask != 0) {

if ( bit file->mask == Ox80 ) {
bit file->rack = getc( bit file->file );
if T bit file->rack == EOF-)

fatal error ( "Fatal error in InputBit!\n" );
if ( ( bit file->pacifier counter++ & PACIFIER COUNT

putc( '.', stdout ); -
}
if bit file->rack & bit file->rnask

return value 1= mask;
mask »= 1;
bit file->mask »= 1;
if ( bit file->mask == 0 )

bit file->mask = Ox80;
}
return ( return value );



void FilePrintBinary( file, code, bits )
FILE *file;
unsigned int code;
int bits;
{

mask = 1 « ( bits - 1 );
while ( mask != 0 ) {

if ( code & mask )
fputc ( '1', file );

else
fputc ( '0', file );

mask »= 1;



#inc1ude <stdio.h>
#inc1ude <std1ib.h>
#inc1ude <stdarg.h>
#inc1ude <errhand.h>
void fatal error ( char *fmt, .•. ) {

va list argptr;
va-start ( argptr, fmt );
prIntf ( "Fatal error: " );
vprintf( fmt, argptr );
va end( argptr );
exIt ( -1 );



#include <bitio.h>
#include <huffman.h>
#include <imagem.h>
#include <gbuffer.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

void LeCMP(BIT FILE *input);
void Decode coefficients(BIT FILE *input, int BLOCO, BYTE *HUFFYAL, BYTE
*HUFFVALDC); -
void Decoder tables (BYTE *BITS, PAL2 *HUFFCODE, int *MINCODE, int
*MAXCODE, int *VALPTR) ;
BYTE DECODE(BIT FILE *input, BYTE *HUFFVAL, int *MINCODE, int *MAXCODE,
int *VALPTR); -
int RECElVE(BIT FILE *input ,int 5555);
BYTE NEXTBIT(BIT-FILE *input);
int EXTEND(int V, int t);

int MINCODE[17], MAXCODE[17], VALPTR[17];
int MINCODEDC[17], MAXCODEDC[17], VALPTRDC[17];

void LeCMP(BIT FILE *input) {
int i; -

LASTK=O;
/* Carrega BITS e HUFFVAL do coeficientes AC no arquivo comprimido */
for (i=l; i<= 16; i++) {

BITS[i] = (BYTE)InputBits(input, 8);
LASTK+=BITS[i];

}
for (i=O; i<LASTK; i++) HUFFVAL[i] = InputBits(input, 8);

Monta EHUFCO EHUFSI(BITS, HUFFVAL, EHUFSI, EHUFCO, HUFFCODE);
Decoder_tables(BITS, HUFFCODE, MINCODE, MAXCODE, VALPTR);

LASTK=O;
/* Carrega BITSDC e HUFFVALDC do coeficientes DC no arquivo comprimido

*/
for (i=l; i<= 16; i++) {

BITSDC[i] = (BYTE)InputBits(input, 8);
LASTK+=BITSDC[i];

}
for (i=O; i<LASTK; i++) HUFFVALDC[i] = InputBits(input, 8);

Monta EHUFCO EHUFSI(BITSDC, HUFFVALDC, EHUFSIDC, EHUFCODC, HUFFCODEDC);
Decoder_tables(BITSDC, HUFFCODEDC, MINCODEDC, MAXCODEDC, VALPTRDC);



void Decode coefficients(BIT FILE *input, int bloco, BYTE *huffval, BYTE
*huffvaldc)-{ -

int i, RS, SSSS, R, DIFF;
PAL2 w, k, fim;

w=(PAL2) (bloco*64);
fim = w+63;

if (bloco==O) {
sbuf[w]=(int)InputBits(input, 8);
else {
DIFF = 0;
RS = DECODE(input, huffvaldc, MINCODEDC, MAXCODEDC, VALPTRDC);
if (RS !=O) {

DIFF=RECEIVE(input, RS);
DIFF=EXTEND(DIFF, RS);

}
k=(PAL2) ((bloco-1)*64);

L1:
RS = DECODE(input, huffval, MINCODE, MAXCODE, VALPTR);
SSSS = RS % 16;
R = (RS»4);
if (SSSS==O) {

if (R==15) {
k+=16;
goto L1;

} else return;
}
k+=R;
sbuf[k] =RECEIVE (input, SSSS);
sbuf[k]=EXTEND(sbuf[k], SSSS);
if (k==fim) return;
k+=l;
goto L1;



void Decoder_tables (BYTE *bits, PAL2 *huffcode, int *mincode, int
*maxcode, int *valptr){

i=j=O;
do {

do {
i++;
if (i>16) return;
if (bits[i]==O) maxcode[i]=-l; else break;

}while(l);
valptr[i]=j;
mincode[i]=huffcode[j];
j+=bits[i]-l;
maxcode[i]=huffcode[j];
j++;

}while(l);

BYTE DECODE(BIT FILE *input, BYTE *huffval, int *mincode, int *maxcode,
int *valptr) { -

int i, j, CODE;
i=l;
CODE=NEXTBIT(input);
while(CODE>maxcode[i])

i++;
CODE=(CODE«l)+NEXTBIT(input);

}
j=valptr [i];
j+=CODE-mincode[i];
return huffval[j];

int RECEIVE(BIT FILE *input ,int SSSS) {
int i, V;

while(i!=SSSS)
i++;
v=(v«l)+NEXTBIT(input);

}
return V;

BYTE NEXTBIT(BIT FILE *input) {
return (BYTE)InputBit(input);



int EXTEND(int V, int t) {
int Vt;
Vt=pow((double)2, (double) (t-l»;
if (V<Vt) {

Vt=(-l«t)+l;
V+=Vt;

}
return V;
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys\stat.h>
#include <io.h>
#include <alloc.h>
#include <quantum.h>
#include <ffdct.h>
#include <fidct.h>
#include <gbuffer.h>
#include <zigzag.h>
#include <bitio.h>
#include <encode.h>
#include <huffman.h>
#include <contfreq.h>
#include <errhand.h>
#include <lecmp.h>
#include <string.h>

void main (int argc, char *argv[]) {
register int i;
BIT FILE *input;
int- fatorq;
char *pc, nomesaida[127];

if (argc<2) {
fatal error ("Use: teste <arq entrada. ext> <arq saida.ext> <fator de

- quantizacao>");
}
input = OpenInputBitFile(argv[l]);
if (input==NULL) fatal_error("Arquivo nao encontrado!");

strcpy(nomesaida, argv[l]);
pc = (char *)memchr(nomesaida,
*pc=' \0';
pc-=2;
fatorq=atoi (pc);
strcat(nomesaida, ".rec");

InicQuantum(fatorq);
InicZigzag();

/* Carrega cabecalho do arquivo comprimido */
for (i=O; i<CABECALHO; i++) Cabecalho[i]=(int)InputBits(input, 8);
LeCMP(input);
for (i=O; i<BLOCOS; i++) {

Decode coefficients(input, i, HUFFYAL, HUFFYALDC);
IQuantIzar(i);
IDCT(i);

}
CloseInputBitFile(input);
SalvaBuffer(nomesaida);



#include <fidct.h>
#include <gbuffer.h>
#include <math.h>
#define ROUND(a) (((a)<O)?(int) ((a)-O.5):(int)((a)+O.5))

float k = sqrt(8);
51[0] = (I[0] + I[7])/2.0*k;
51[7] = (I[0] I[7])/2.0*k;
Sl [1] (I[1] + I[6])/2.0*k;
51 [6] = (I[1] - I[6])/2.0*k;
51[2] (I[2] + I[5])/2.0*k;
51[5] = (I[2] - I[5])/2.0*k;
51[3] (I[3] + I[4])/2.0*k;
51[4] (I[3] - I[4])/2.0*k;

void 15tage2(float 51[N], float 52[N])
float k1, k2;
k1 = 0.831469612 * (51[4] + 51[7]);
k2 = 0.980785280 * (51[5] + 51[6]);
52[0] (51[0] + 51[3])/2.0;
52[1] = (51[1] + 51[2])/2.0;
52[2] = (51[1] - 51[2] )/2.0;
52[3] = (51[0] - 51[3])/2.0;
52[4] = -1.387039845 * 51[7] + k1;
52[5] = -1.175875602 * 51[6] + k2;
52[6] = -0.785694958 * 51[5] + k2;
52[7] = -0.275899379 * 51[4] + k1;

void 15tage3(float 52[N], float 53[N])
float k1;
k1 = 0.701264802 * (52[2] + 52[3]);
53[0] = (52[0] + 52[1])/2.0;
53[1] = (52[0] - 52[1])/2.0;
53[2] = -0.791971341 * 52[3] + k1;
53[3] = -0.610558263 * 52[2] + kl;
53[4] = (52[4] + 52[6])/2.0;
53[5] = (52[7] - 52[5])/2.0;
53[6] = (52[4] - 52[6])/2.0;
53[7] = (52[7] + 52[5])/2.0;



void 15tage4(float 53[N], float 54[N]) {
54[0] = 53[0];
54[1] = 53[4];
54[2] = 53[6];
54[3] = 53[2];
54[4] = (53[1] - 53[7])/2.0;
54[5] = 53[3] * 0.707106781;
54[6] = 53[5] * 0.707106781;
54[7] = (53[1] + 53[7])/2.0;

void IDCT(int bloco) {
int i, j;
float temp;

for (j=O; j<N; j++) {
for (i=O; i<N; i++) {

aux1[i]=Buffer[bloco] [i] [j];
}
15tage4(aux1, aux2);
15tage3(aux2, aux1);
15tage2(aux1, aux2);
15tage1(aux2, aux1);
for (i = 0; i<N; i++)

Buffer [bloco] [i] [j]

for (i=O; i<N; i++) {
for (j = 0; j<N; j++) {

aux1[j]=Buffer[bloco] [i] [j];
}
I5tage4(auxl, aux2);
15tage3(aux2, aux1);
15tage2(aux1, aux2);
15tagel(aux2, auxl);
for (j = 0; j<N; j++)

temp = auxl[j];
if (temp<O) {

Buffer [bloco] [i] [j] = 0;
else {
if (temp>255) {

Buffer [bloco] [i] [j]= 255;
else {
Buffer[bloco] [i] [j]= (int) ROUND(temp);



#ifndef
#define

BITIO H
BITIO H

typedef struct bit file
FILE *file; -
unsigned char mask;
int rack;
int pacifier_counter;

BIT_FILE;

BIT FILE
BIT FILE
void
void

*OpenInputBitFile( char *narne );
*OpenOutputBitFile( char *narne );

OutputBit( BIT FILE *bit file, int bit );
OutputBits( BIT FILE *bit file,

unsigned long-code, int count);
InputBit( BIT FILE *bit file );
InputBits( BIT FILE *bit file, int bit count );
CloseInputBitFIle( BIT FILE *bit file );
CloseOutputBitFile( BIT FILE *bit file );
FilePrintBinary( FILE *file, unsigned int code,

int
unsigned
void
void
void
#endif



II CONTFREQ.B
#ifndef _CONTFREQ
#define CONTFREQ
void ContaFreq(int bloco);
void InicFreq(void);
#endif

II DPCM.B
#ifndef DPCM
#define DPCM
void DPcM(int DC, unsigned int *addbits, int *SSSS);
#endif

#ifndef ENCODEAC
#define ENCODEAC
void Encode coefficients (BIT FILE *output, int bloco);
#endif - -

#ifndef ERRHAND H
#define ERRHAND H

/* Prototipos dos estagios */
void Stagel(float a[N], float b[N])i
void Stage2(float a[N], float b[N]);
void Stage3(float a[N], float b[N]);
void Stage4(float a[N], float b[N])i
void DCT(int bloco);



void IStagel(float a[N], float b[N]);
void IStage2(float a[N], float b[N]);
void IStage3(float a[N], float b[N]);
void IStage4(float a[N], float b[N]);

#ifndef GBUFFER
#define GBUFFER
#include-<imagem.h>
#include <tipos.h>
/* Header do modulo de carga e salvamento de imagem */
void InicBuffer(char *nome);
void SalvaBuffer(char *nome);
/* Armazena
extern int
extern int
extern int
#endif

a imagem no Buffer em blocos de NxN */
huge Buffer[BLOCOS] [N] [N];
huge sbuf[QBYTES];
Cabecalho[CABECALHO]; /* Especifico da imagem teste BMP */

#ifndef HUFFMAN
#define HUFFMAN
#include-<tipos.h>

void Monta BITS HUFFVAL (long *FREQ, BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL);
void Monta -EHUFCO EHUFSI (BYTE *BITS, BYTE *HUFFVAL, BYTE *EHUFSI, PAL2
*EHUFCO, PAL2 *HUFFCODE);

extern BYTE BITS[33];
extern BYTE HUFFVAL[256];
extern BYTE EHUFSI[256];
extern PAL2 EHUFCO[256];
extern long FREQ[257];
extern PAL2 HUFFCODE[256];

extern BYTE BITSDC[33];
extern BYTE HUFFVALDC[256];
extern BYTE EHUFSIDC[256];
extern PAL2 EHUFCODC[256];
extern long FREQDC[257];
extern PAL2 HUFFCODEDC[256];

extern int LASTK;
#endif



/ / IMAGEM.H

/* Indica a dimensao da matriz bloco.
NAO ALTERAR ESTE VALOR POlS 0 DCT E IDCT
SAO ESPECIFICOS PARA BLOCOS DE 8*8 */

/* N*N */
/*16*/ /* Indica 0 numero de blocos por linha

#define N2 64
#define COLUNAS 32
na imagem */
#define LINHAS 32
*/
#define BLOCOS 1024
#define CABECALHO 4
valor

/* Indica 0 numero de blocos na imagem *1
/*118*/ /* Tamanho em bytes do cabecalho. Este

e' para arquivos BMP do Windows */
#define QBYTES /*32768u*/ 65536L /* N2*LINHAS*COLUNAS */
#endif

#ifndef LECMP
#define LECMP
void LecMP(BIT FILE *input);
void Decode coefficients(BIT FILE *input, int BLOCO, BYTE *HUFFYAL, BYTE
*HUFFYALDC); -
void Decoder tables (BYTE *BITS, PAL2 *HUFFCODE, int *MINCODE, int
*MAXCODE, int *VALPTR);
extern int MINCODE[16], MAXCODE[16], VALPTR[16];
extern int MINCODEDC[16], MAXCODEDC[16], VALPTRDC[16];

#include <imagem.h>
II Heder do modulo de Quantizacao

void InicQuantum(int qualidade);
void Quantizar(int bloco);
void IQuantizar(int bloco);



#ifndef TIPOS
#define -TIPOS
#define BYTE unsigned
#define PAL2 unsigned
#define PAL4 unsigned
#endif

#ifndef ZIGZAG
#define ZIGZAG
#include-<imagem.h>

struct zigzag
int lini
int coli

} ;

char
int
long

extern struct zigzag ZigZag[N2];
void InicZigzag(void);
#endif




