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Resumo 

 

Comprimir uma imagem consiste, basicamente, em representá-la através de 

uma menor quantidade de dados, sem para tanto comprometer a qualidade da imagem. A grande 

importância da compressão de dados fica evidente quando se utiliza quantidade muito grande de 

informações e espaços pequenos para armazenamento. Com esse objetivo é que se apresenta 

esse trabalho no qual desenvolveu-se um método para a compressão de imagens coloridas e 

multiespectrais baseado na quantidade de informação contida em cada banda ou planos da 

imagem. Este método foi chamado de Compressão Auto-Adaptativa (C.A.A.), no qual cada banda 

da imagem é comprimida com uma taxa de compressão diferente, buscando um melhor resultado 

de forma a manter a maior parte da informação. A técnica baseia-se na compressão com maior 

taxa para a banda com maior redundância, ou seja, menor quantidade de informação e com taxas 

mais amenas às bandas com informação mais significativa. O CAA utiliza duas transformadas de 

imagens como elementos ativos da compressão. A Transformada Cosseno Discreta (DCT) e a 

Análise de Componentes Principais (PCA). A Imagem original (sem compressão) é processada  

pelo sistema CAA no espaço RGB, sob o qual é aplicado a transformada PCA, que leva a imagem 

para um novo espaço (ou planos de dados), no qual as informações estão descorrelacionadas. 

Neste espaço gerado pela PCA, realiza-se a DCT em cada um dos planos individualmente, e, 

através de um limiar calculado em função do resultado da PCA e de um parâmetro de compressão 

fornecido pelo usuário, é que alguns elementos da matriz gerada pela DCT são descartados. Por 

fim realiza-se, respectivamente, a DCT e PCA inversas, reconstruindo assim uma aproximação da 

imagem. Quando comparada com a compressão realizada pela tradicional JPEG (Joint 

Photographic Experts Group), a CAA apresenta, em média, resultados cerca de 10 % melhores no 

que diz respeito a MSE (Mean Square Root), com duas grandes vantagens, por ser adaptativa, é 

sensível ao tipo de imagem, ou seja, apresenta bons resultados em diversos tipos de imagens 

(sintética, paisagens, pessoas, e etc.), e, necessita apenas um parâmetro de compressão 

determinado pelo usuário. 
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Abstract 

 

Image compress consists in represent by small amount of data, without loss a 

visual quality. Data compression is important when large images are used, for example satellite 

image. Full color digital images typically use 24 bits to specify the color of each pixel of the images 

with 8 bits for each of the primary components, red, green and blue (RGB). Compress an image 

with three or more bands (multispectral) is fundamental to reduce the transmission time, process 

time and record time. Because many applications need images, that compression image data is 

important: medical image, satellite image, sensor etc. In this work a new compression color images 

method is proposed. This method is based in measure of information of each band. This technique 

is called by Self-Adaptive Compression (S.A.C.) and each band of image is compressed with a 

different threshold, for preserve information with better result. SAC do a large compression in large 

redundancy bands, that is, lower information and soft compression to bands with bigger amount of 

information. Two image transforms are used in this technique: Discrete Cosine Transform (DCT) 

and Principal Component Analysis (PCA). Primary step is convert data to new bands without 

relationship, with PCA. Later Apply DCT in each band. Data Loss is doing when a threshold 

discarding any coefficients. This threshold is calculated with two elements: PCA result and a 

parameter user. Parameter’s user define a compression tax. The system produce three different 

thresholds, one to each band of image, that is proportional of amount information. For image 

reconstruction is realized DCT and PCA inverse. SAC was compared with JPEG (Joint 

Photographic Experts Group) standard and YIQ compression and better results are obtain, in MSE 

(Mean Square Root). Tests shown that SAC has better quality in hard compressions. With two 

advantages: (a) like is adaptive is sensible to image type, that is, presents good results to divers 

images kinds (synthetic, landscapes, people etc., and, (b) it need only one parameter’s user, that 

is, just letter human intervention is required. 
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1 – Introdução 

 

 

1.1 – Motivação 

 

Dos cinco sentidos humanos, a visão é o mais importante, e várias são as razões para 

acreditar nessa afirmativa. Uma por que a quantidade de informações recebidas pelo ser humano 

é maior pela visão. Outra por causa da sensibilidade humana à visão. Ou seja, comumente somos 

mais sensibilizados quando vemos algo do que quando ouvimos.  

Com a melhora constante dos computadores, dos sistemas de captura de imagens e 

principalmente dos meios de comunicação, em particular da internet, os olhos passam a ser 

sobrecarregados com uma diversidade crescente de informações visuais. Para que essa 

facilidade de utilização, armazenamento e principalmente transferência de imagens pudesse 

ocorrer, as técnicas de compressão de dados precisaram evoluir muito. Desde as primeiras 

transmissões de imagens, ainda preto-e-branco e com técnicas analógicas até as velozes 

transmissões digitais via satélite diversos trabalhos surgiram e mudaram os princípios e conceitos 

básicos acerca do tratamento e da transmissão de imagens (Gonzalez e Woods,1992). Uma 

situação muito comum no dia-a-dia é o de uma imagem que ocupa sem compressão um espaço 

768 kbytes, por exemplo, pode ser transmitida rapidamente pela internet, mesmo com uma 

conexão discada, na qual as velocidades chegam em média a 50 kbits por segundo. A evolução 

da compressão de imagens não se deu somente nas áreas puramente da informática, mas invadiu 

diversas outras áreas do conhecimento, como as comunicações, o imageamento médico e 

forense, videoconferências, transmissão digital de imagens de TV e etc. Assim, uma pequena sub-

área do conhecimento dentro da teoria da informação cresceu tanto que não dá mais para 

considerar muitas das atividades do dia-a-dia sem elas. 
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1.2 – Objetivos 

 

Neste trabalho é proposto um método de compressão de imagens coloridas com 

perdas baseado na transformada cosseno (DCT), utilizando como método de ajuste dos 

parâmetros da compressão a Análise de Componentes Principais (PCA). Essa técnica pode ser 

implementada de formas diferentes: variando a ordem das operações e/ou o modo como elas são 

aplicadas. Por exemplo, podemos aplicar o algoritmo a blocos de uma imagem, semelhante aos 

algoritmos JPEG, ou na imagem como um todo. Com o intuito de validar a técnica, os resultados 

dessas variações de implementação são apresentados e comparados com técnicas tradicionais 

de compressão de imagens por transformada, como a JPEG1 (Joint Photographics Experts 

Group). 

O objetivo principal da técnica desenvolvida é preservar o melhor possível a qualidade 

das imagens coloridas.  

 

1.3 – Proposta de Trabalho 

A figura 1.1 apresenta um diagrama de blocos funcionais que resume o 

comportamento do sistema de compressão proposto. A Imagem colorida, elemento que 

representa a entrada do processo, é fornecida ao sistema, e este realiza dois processamentos 

distintos sobre a imagem: As transformações e a limiarização. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Diagrama Esquemático do sistema de compressão 

                                                 
1 JPEG é um acrônimo de Joint Photographic Experts Group que é o nome original do comitê que escreveu o padrão. 
Esse padrão é a junção de esforços de três das maiores organizações de padronização do mundo: ISO, CCITT e o IEC 
(International Electrotechnical Commission). 

Imagem 
Colorida F(x) C(x) 

F-1(x) 
C-1 (x) 

Imagem 
Reconstruída 

 
Limiarização 
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A fase denominada transformação, e simbolizada por F(x), leva a imagem do seu 

espaço original, que para uma imagem colorida podem ser as componentes RGB (Red, Green, 

Blue), para um novo espaço de trabalho. Nesse espaço, a informação presente em cada 

componente está descorrelacionada, isto é, com cada plano apresentando informações 

descorrelacionadas. Essa transformação, nesse trabalho, é obtida através de Análise de 

Componentes Principais (PCA). O bloco denominado C(x) é  outra transformada – a DCT –, que 

compacta a informação. O diferencial deste trabalho é utilizar cada uma dessas transformadas de 

maneira diferente de modo a aproveitar os pontos positivos de cada uma delas, obtendo-se 

melhores resultados. 

 

Uma vez aplicadas as transformações, a imagem é submetida a um processo de 

limiarização, similar ao processo JPEG tradicional, porém com algumas adaptações. Nos 

processos, ditos tradicionais, um único limiar ou threshold é aplicado na etapa de limiarização, 

sendo esse limiar proporcional à taxa de compressão (Gomes e Velho, 1994). No modelo 

proposto, a taxa de compressão é diversificada para cada um dos planos e depende da 

quantidade de informação neles contidos. A ferramenta utilizada para determinar estes limiares é 

a própria PCA, que fornece não só os dados descorrelacionados, como também um autovalor 

associado a cada plano de dados. 

 

Este trabalho foi implementado e testado no software MATLAB®2, que é uma 

ferramenta cientifica para cálculos e implementações de protótipos. A fim de verificar a eficácia do 

método desenvolvido, foram implementados outros métodos tradicionais, como o próprio JPEG, 

para fins de comparação.  

 

                                                 
2 Propriedade da The MathWorks - MATLAB® - The Language of Technical Computing 
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1.4 – Organização da Dissertação 

 

O trabalho está organizado da seguinte forma: as definições das ferramentas a serem 

utilizadas são mostradas nos capítulos 2 e 3, que abordam Compressão de Imagens e 

Transformadas de Imagens, respectivamente. Nos capítulos seguintes (4 e 5) são apresentadas a 

técnica de compressão propostas, seus detalhes, como procedimentos e metodologia de 

utilização e os resultados encontrados. Por fim, o capitulo 6 trata das conclusões, considerações 

finais e as perspectivas de trabalhos futuros. 
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2 – Compressão de Imagens 

 

 

Dizem que “uma imagem fala por mil palavras”. Do ponto de vista da compressão, 

pode-se dizer que uma imagem ocupa mais do que mil palavras. O objetivo da Compressão de 

imagens é reduzir a quantidade de bits necessária para armazenar e/ou transmitir as imagens, 

dessa forma as técnicas de compressão de imagens surgiram, evoluíram e continua evoluindo 

continuamente. De fato, a quantidade de dados gerada pode ser tão grande que inviabilize o 

armazenamento, o processamento e a comunicação. Uma única imagem, por exemplo, que seja 

utilizada como papel de parede (wallpaper) do sistema operacional de 1024 x 768, que tem 3 

bytes (24 bits) por pixel ocupa um espaço de, aproximadamente, 19 x 106 bits ou 2,25 Megabytes. 

O papel da compressão de imagens é reduzir a quantidade de dados necessária para 

armazenar/transmitir a imagem digital, baseando-se na remoção de redundâncias. As aplicações 

da compressão de imagens estendem-se pelas mais diversas áreas, tais como: 

videoconferências, sensoriamento remoto, imageamento médico e de documentos, etc. (Gonzalez 

e  Woods, 1992) 

As técnicas de compressão de imagens mais tradicionais contam com recursos das 

mais diversas áreas da computação, desde técnicas tradicionais como as utilizadas no processo 

da JPEG até lógica fuzzy, wavelet’s dentre outros (Scheunders, 1997).  Na maioria dos trabalhos 

desenvolvidos em compressão de imagens, as técnicas utilizam quantização vetorial (QV) ou 

transformadas de imagens, ou ainda uma combinação qualquer dessas técnicas. 

Chang et al (1998) propõe um método em árvore binária para compressão de imagens 

coloridas com a utilização de uma variação do algoritmo SOM (Self-Organized Map) básico e o 

compara com ao LBG (Linde Buzo Gray, 1980).  Nas mesmas condições, este último apresenta-

se mais sensível ao ruído. Chen et al, (2001) também propõe um algoritmo para Quantização 

Vetorial em árvore binária para compressão com e sem perdas. 

O padrão compressão de imagens coloridas JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

é um dos mais utilizados atualmente. Com o conjunto de técnicas empregadas no JPEG, as 
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imagens ocupam, em geral, 10 % do seu tamanho original, ou seja, o nosso papel de parede de 

2,25 MB, pode ser armazenado como uma imagem tipo JPEG com apenas 225 kb, sem grande 

perda de informação visual. 

Existem basicamente duas maneiras diferentes de executar a compressão de imagens 

digitais: Com perdas e sem perdas. A compressão com preservação da informação ou 

simplesmente “sem perdas” , como o próprio nome já sugere, preserva a imagem de tal forma que 

seja possível reconstruí-la de forma exata, ou seja, os dados reconstruídos são idênticos aos 

originais. Esse processo fornece, normalmente, taxas de compressão baixas. Por outro lado, as 

técnicas de compressão com perdas reconstituem a imagem como uma aproximação da imagem 

original, o que permite obter taxas de compressão bastante expressivas. (Gonzalez e  Woods, 

1992). 

Ambas as técnicas são largamente utilizadas, a primeira em aplicações nas quais a 

perda de dados não é permitida, em casos como, por exemplo, armazenamento de registros 

médicos ou forenses. Já a compressão com perdas é empregada em situações nas quais uma 

certa quantidade de erro é um compromisso aceitável, em relação ao aumento de desempenho 

causado pela compressão. 

Tanto uma como outra visam sempre reduzir quantidade de bits dos dados eliminando 

ou reduzindo as redundâncias, isto é os dados repetidos ou desnecessários para a informação. 

Existem basicamente três tipos de redundâncias, com as quais a compressão de 

imagens está comprometida: redundância de codificação, redundância interpixel e redundância 

psicovisual. Uma técnica de compressão de imagens pode eliminar ou reduzir uma ou mais 

dessas redundâncias. Se n1 e n2 denotam, em quantidade, o número de unidades de transporte 

de informação em dois conjuntos de dados que representam a mesma informação, a redundância 

de dados relativa RD do primeiro conjunto de dados pode ser definida como sendo: 

R
D C

R
1

1−=  (2.1) 

 

Em que CR, geralmente denomina a taxa de compressão, e é dado por 



 7

2

1

n

n
CR =  (2.2) 

 

Percebe-se que se n1 = n2, tem-se CR = 1, logo RD = 0, isto quer dizer que as imagens 

são representadas por quantidade de dados iguais, com igual distribuição, logo não há dados 

redundantes entre eles. 

A redundância de codificação estará presente num conjunto de dados sempre que, os 

códigos atribuídos ao conjunto de eventos (os valores dos tons de cinza, por exemplo) não forem 

escolhidos de forma a tirarem vantagem das probabilidades dos eventos. A técnica mais popular 

para redução da quantidade de dados por codificação é a de Huffman, que leva ao menor número 

possível de símbolos de código por símbolo-fonte (Gonzalez e Woods, 1992). A codificação de 

Huffman é uma codificação por tamanho variável de palavras (VLC). 

A redundância interpixel pode ser eliminada através de um esquema de codificação 

por plano de bits que decompõe a imagem multinível em uma série de imagens binárias. Outra 

alternativa poderia ser a codificação previsora sem perdas (Sanches, 2001). 

Por fim a redundância psicovisual, como o próprio nome já diz, é o tipo de redundância 

que se estabelece pela menor sensibilidade que olho humano tem a algumas informações visuais. 

Tais informações são ditas psicovisualmente redundantes e embora difíceis de se expressar 

matematicamente podem ser eliminadas sem prejudicar expressivamente a qualidade da 

percepção da imagem. 

 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas das principais técnicas de compressão de 

imagens com ou sem perdas, principalmente a compressão por transformada, que é utilizada 

neste trabalho. Apesar de a compressão de imagens com ou sem perdas não levar em 

consideração o tipo da imagem, isto é, as técnicas são as mesmas para todos os tipos de 

imagens, seja elas naturais ou sintéticas, por exemplo. Há diferenças entre compressão de 

imagens monocromáticas ou em tons de cinza e compressão de imagens coloridas. Em função 

dessas diferenças, trataremos apenas das imagens coloridas a partir da seção 2.2.3, destacando 

principalmente o processo de compressão de imagens coloridas.  
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Muitas técnicas utilizadas e criadas nos últimos anos apresentam resultados bastante 

expressivos, porém o que tem acontecido é que essas técnicas partem de certas premissas, que 

só são verdadeiras para um conjunto limitado de imagens, como por exemplo, em Goffman e 

Porat, (2002) que apresentam um método para reduzir a quantidade de planos de uma imagem 

colorida de 3 para 1. Adotando para tanto um dos planos como base e criando funções para 

geração dos demais, quando necessário. O trabalho apresenta uma manutenção das informações 

de cores de forma mais eficiente que a técnica JPEG.  
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2.1 – Compressão Com Preservação da Informação 

 

Em algumas aplicações não se permite a perda ou a alteração, por menor que seja, 

dos dados, para essas aplicações a compressão livre de erro é a única maneira aceitável para a 

compressão. As técnicas de compressão livre de perdas são compostas por duas operações 

relativamente independentes: adoção de uma representação da imagem a fim de reduzir as 

redundâncias interpixels, e a codificação desta representação para eliminar a redundância de 

codificação.  

Uma aplicação interessante de compressão de imagens sem perdas aconteceu em 

Domanski e Rakowski, (2001), na qual trata-se de um caso de transformação do espaço de cores 

e o erro acumulado nesse processo é analisado e compensado. Este trabalho faz comparação do 

seu método de compressão com o JPEG-2000, que utiliza a transformada wavelet. O padrão 

JPEG-2000 tem a vantagem de poder ser utilizada para compressão com ou sem perdas. Um 

trabalho semelhante foi realizado por Sanches (2001) com aplicações na área de tomografia 

computadorizada. Sanches (2001) utiliza a transformada wavelet como ferramenta principal. É 

importante lembrar que, como já foi mencionada, a compressão sem perdas apresenta baixas 

taxas de compressão e sua utilização só é justificada pela aplicação, que não permite nenhuma 

perda. 

 

2.2 – Compressão de Imagens com Perdas 

 

A maioria das aplicações de Compressão de Imagens, na prática, utiliza-se de 

técnicas com perdas, e a razão é a busca de taxas de compressão mais significativas. Existem 

diversas maneiras de prover a compressão de uma imagem com perdas. A mais simples delas é 

quando se elimina uma parte do conjunto de dados que se apresentar como uma repetição ou 

uma aproximação de outros da mesma imagem, ou seja, por serem considerados redundâncias. 

Para a realização dessa compressão, duas técnicas básicas destacam-se, e muitos trabalhos são 

desenvolvidos em ambos os métodos. Uma delas é a compressão com a utilização das 

transformadas de imagens, que utiliza uma determinada característica da transformada, em geral 



 10

a concentração da energia, para então realizar a compressão. As transformadas mais conhecidas 

são a Transformada de Fourrier (DFT), Transformada Cosseno (DCT), Walsh, Karhunen-Loève 

(KLT) e mais recentemente a Wavelet. Outra técnica muito utilizada é a Quantização Vetorial, que 

utiliza-se de métodos próprios, como o algoritmo K-médias ou LBG (Linde et al, 1980), ou 

baseados em Redes Neurais Artificiais para a realização da compressão. A seguir é feita uma 

breve apresentação desses dois métodos de compressão são levantadas suas principais 

características.  

 

2.2.1 – Compressão por Transformada 

 

As transformações matemáticas são aplicadas às imagens normalmente ou com o 

intuito de descorrelacionar os dados ou de compactar a energia. Existe uma grande variedade de 

métodos de compressão baseados em transformadas matemáticas, que são empregadas no 

mapeamento de um domínio para outro, entre elas podemos citar: transformada de Fourier, 

Transformada Cosseno, Transformada do Seno, Transformada Karhunen-Loève, Transformada 

Walsh, Transformada Hadamard, Transformada Haar, entre outras. Estas transformações são 

ortogonais e unitárias garantindo a transformação inversa (Gonzalez e  Woods, 1992). Mais 

recentemente se incorporam a essa relação a transformada wavelet e a transformada fractal 

(Sanches, 2001). O termo codificação por transformada genericamente descreve as técnicas de 

codificação onde os dados originais são primeiro decompostos usando uma transformação linear 

e em seguida cada um dos componentes de freqüência obtidos é quantizado e codificado. Na 

maioria das imagens, após a transformação, uma grande quantidade de coeficientes tornam-se 

pequenos em magnitude, assim eles podem ser grosseiramente quantizados ou completamente 

rejeitados sem prejudicar a qualidade da imagem reconstruída. (Sanches, 2001). Com a 

descorrelação dos dados, é possível obter também uma representação mais compacta na etapa 

de codificação. Motivo pelo qual a compressão torna-se uma aplicação muito eficiente das 

transformadas. 

No capitulo 3 é feita uma revisão sobre as transformadas mais utilizadas, de um ponto 

de vista mais matemático e aplicado. 
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2.2.2 – Compressão por Compressão Vetorial (QV) 

 

A quantização vetorial é um caso especial de substituição de padrão no qual o fluxo de 

dados é dividido em blocos chamados vetores. No caso de uma imagem, por exemplo, um vetor é 

geralmente um pequeno bloco, retangular ou quadrado, de pixels.  

Na quantização vetorial, um vetor x de dimensão k a ser codificado será representado 

por um dos símbolos de um conjunto de S símbolos. Associado a cada símbolo está um vetor c de 

dimensão k chamado de código. O conjunto completo de S códigos é chamado de livro código 

(codebook). Os k valores podem ser, por exemplo, amostras de um sinal ou parâmetros extraídos 

do sinal. O livro código C = { ci , i = 1, 2, 3 ..., S} é usualmente obtido através de um processo de 

treinamento, como por exemplo, o algoritmo LBG (Linde et al., 1980), usando-se um grande 

conjunto de dados de treinamento que sejam representativos daqueles que serão encontrados na 

prática. Para Imagens, os valores dos componentes do vetor x consistem nos níveis de cinza dos 

pixels de uma janela K x K. 

Uma das maneiras mais comuns de tratar a quantização vetorial em imagens em tons 

de cinza é a divisão da imagem em blocos de tamanho t x t, normalmente t = 4 ou 8, e cada bloco 

é quantizado em função dos blocos do codebook. 

A figura 2.1 mostra uma imagem em tons de cinza e sua recriação com um codebook 

de 16 elementos. O treinamento responsável por essa compressão foi o LBG ou K-médias. 

 

 

Figura 2.1 – Imagem Original e reconstruída com k=16, com o algoritmo K-médias. 
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Diversas são as técnicas de treinamento que existem para gerar o codebook. Como 

também muitas maneiras diferentes vêm sendo testadas e comparadas a fim de melhorar o 

desempenho da quantização.  A execução do treinamento numa estrutura em árvore ou 

hierárquica com realizada em Barbalho (2002), Chang et al (1998), Kamano et al. (2001) e 

Queiroz e Fleckenstein (2000) são exemplos da utilização bem sucedida dessa técnica. Nesses 

trabalhos as técnicas de quantização vetorial apresentam resultados significativos, em termos de 

erro, porém, muitas vezes apresentam um alto esforço computacional. Daí a justificativa para 

realização do processo em árvore hierárquica. Cada um deles destaca um modo diferente de 

trabalhar, com uma mesma idéia básica: o algoritmo de quantização vetorial.  

O trabalho de quantização vetorial por processos em árvores permite um ganho de 

tempo e/ou performance interessante, como em Barbalho (2002). A essência básica neste 

processo é a divisão da quantidade de grupos de quantização inicial em quantizações menores, o 

que favorece a velocidade do algoritmo. 

A figura 2.2 apresenta uma estrutura em árvore binária que é utilizada em Chang 

(1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Estrutura em árvore utilizada para quantização vetorial. 
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2.2.3 – Representação de Imagens Coloridas 

 

Uma imagem colorida pode ser vista como um conjunto de três planos ou bandas 

independentes que quando superpostos formam a imagem. Essa superposição é uma operação 

que depende do processo a ser empregado. Nos processos de imagens baseadas em fótons 

(como a Televisão e o monitor de vídeo, por exemplo), cada banda traz a informação de uma das 

cores primárias da luz. Damos a esse modo o nome de RGB (Red, Green e Blue). Já em 

dispositivos de impressão as cores primárias são o ciano, magenta e amarelo, compondo o 

sistema CMY das cores. Apesar dos planos poderem ser de fácil separação e utilização como se 

fossem imagens separadas, em tons de cinza, independentes, há, entretanto, uma relação entre 

eles que pode ser perdida ou alterada quando se trabalha dessa forma. 

Isso quer dizer que, não necessariamente um procedimento utilizado para processar 

uma imagem monocromática (em tons de cinza) terá o mesmo desempenho quando aplicada três 

vezes (uma vez em cada plano) numa imagem colorida. Assim, existe uma diferença a ser 

respeitada em trabalhar com imagens em tons de cinza e imagens coloridas. Um fator 

fundamental é que quando realizamos a compressão de imagens coloridas a priori, não sabemos 

(nos planos RGB) como a informação está distribuída. Ou seja, é possível que a imagem tenha 

mais vermelho do que verde, ou mais informação no plano azul que no verde, etc. 

Na figura 2.3 apresenta-se uma imagem em tons de cinza com 16 milhões de cores e 

sua respectiva reconstrução com apenas 16 cores (comprimida).  

 

 

 

Figura 2.3 – Imagem Original com 16 milhões de cores e sua reconstrução com apenas 16 cores. 
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O modo CMYK pode ser obtido a partir do modo RGB pela equação abaixo: 
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(2.3) 

 

onde R(i), G(i) e B(i) são os i-ésimos elementos dos planos RGB da imagem 

normalizados, isto é com valores entre [0,1]. Dessa forma C(i), M(i) e Y(i) serão os i-ésimos 

elementos dos planos CMY, também normalizados. Na figura 2.4 é apresentada a imagem 

“fruits.tif” em CMY. 

 

 

Figura 2.4 – Imagem fruits nos padrões RGB e CMY. 

 

O modelo de cores YIQ também constitui um sistema dos mais utilizados, uma das 

suas aplicações é na transmissão comercial de TV. A conversão RGB para YIQ é dada por: 
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E obviamente, para obtermos o RGB a partir do YIQ, basta inverter a matriz dada na 

equação (2.4). A figura 2.5 mostra a imagem da Lena e suas componentes YIQ.  
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Figura 2.5 – Imagem da Lena (a) e decomposição nos planos Y (b), I (c) e Q(d). 

 

O modelo YIQ apresenta um plano Y (luminância) que contém todas as informações 

da imagem relativas à quantidade de luz percebida pelo olho, enquanto que os planos IQ 

fornecem informações das cores da imagem. Essa é uma grande vantagem do modelo, pois há 

um desacoplamento das informações de cores. 

Existem outros padrões de representação da imagem, como o HSI, por exemplo. 

Porém o RGB, CMY e o YIQ são os mais utilizados, na grande maioria das aplicações.  

 

2.2.4 – Padrões de Compressão de Imagens 

 

Dois padrões da ISO (International Standards Organization) bastante conhecidos para 

compressão de imagens, baseados em transformada, são os esquemas JPEG (Joint Photographic 

Experts Group) para imagens estáticas e o MPEG (Moving Picture Experts Group) para vídeo. Os 

dois esquemas são baseados na transformada discreta cosseno (DCT). Temos ainda o JPEG-

2000, um novo padrão que está surgindo para compressão de imagens com perdas ou sem 

perdas baseado na transformada wavelet.  

 
 
 (a)     (b)  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 (c)     (d)  
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A necessidade de um padrão internacional para compressão de imagens estáticas 

resultou, em 1986, na formação do JPEG. Formalmente conhecido como ISO/IEC 

JTC1/SC29/WG1. O objetivo deste grupo foi desenvolver um método para compressão de 

imagens de tons contínuos que atendesse a maioria das imagens e tivesse uma qualidade 

aceitável para a maior parte das aplicações. 

 

Inicialmente, cada componente de cor da imagem é dividida em blocos não 

sobrepostos de 8x8 pixels e, então, trata cada um destes blocos de forma independente durante a 

compressão. Em seguida, é aplicada a transformada discreta cosseno direta (DCT) bidimensional. 

O componente do canto superior esquerdo, da matriz de dados obtida da aplicação da DCT, é 

chamado de componente DC do bloco e representa o valor médio do bloco. Os outros 63 

coeficientes são denotados coeficientes AC. Utilizando a DCT observamos uma concentração da 

energia do bloco no coeficiente DC e nos elementos próximos a ele, ou seja, a DCT concentra a 

energia no canto superior esquerdo. Em seguida é feita a compressão dividindo-se os elementos 

obtidos pela DCT por uma matriz de threshold mostrada na figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Matriz de Threshold do sistema JPEG 

    

 Em seguida, os coeficientes são ordenados em forma de zig-zag da menor até a 

freqüência mais elevada. Após a etapa de quantização, os blocos apresentam um elevado número 

de zeros. A seguir, esses coeficientes são codificados utilizando RLE. Na etapa final, os 

coeficientes são codificados usando um código de tamanho variável (VLC). Dois métodos podem 
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ser utilizados: codificação de Huffman ou codificação aritmética. A transformada inversa consiste 

em aplicar as etapas em ordem reversa. 

 

Uma expectativa comum com relação ao uso da transformada wavelet é que ela 

produz uma melhor qualidade subjetiva da imagem do que o codificador JPEG padrão. Em vista 

disso, o JPEG está propondo um novo padrão para compressão de imagens chamado JPEG-

2000. Esse novo paradigma de compressão de imagens utilizará a transformada wavelet ao invés 

da DCT. 
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3 – Transformadas de imagens 

 

 

Uma ferramenta matemática muito utilizada em diversas áreas é a transformada. A 

transformada leva uma função f(x), num espaço de dados x, para uma outra função F(u), num 

outro espaço u. Esse novo espaço, muitas vezes chamado de domínio, representa uma projeção 

de f(x) de um nesse novo domínio. Dessa forma, a transformada permite tratar funções em 

condições sem as quais não seria possível esse tratamento. Algumas transformadas destacam-se 

devido as suas características particulares, entre elas podemos citar a transformada de Fourrier 

(DFT), Transformada Cosseno (DCT) e a Análise de Componentes Principais (PCA). Uma breve 

exposição é apresentada nos itens a seguir neste capítulo. 

Na verdade existem muitas outras transformadas que não serão abordadas aqui, mas 

que também desempenham papel importante nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Recentemente alguns trabalhos envolvendo imagens trazem a transformada Wavelet como 

elemento principal (Sanches, 2002). Esse fato é explicado pela versatilidade da transformada 

Wavelet e ou seu poder de multi-resolução. Kaarna, (2001) utiliza a transformada Wavelet em sua 

versão tridimensional em conjunto com a transformada PCA buscando a compressão de imagens 

multiespectrais.  

Há alguns cuidados que devem ser tomados no momento de determinar a 

transformada a ser utilizada em cada uma das aplicações. Um deles é a complexidade de 

implementação e o custo computacional, que podem inviabilizar totalmente a aplicação. Outro é o 

tipo de mapeamento gerado pela transformada, ou seja, a transformada leva de um espaço X para 

um Y, e nem sempre esse Y atende as necessidades. Por exemplo, a transformada de Fourier 

leva elementos do espaço dos reais para o espaço complexo (ℜ→  C). 
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3.1 – Transformada de Fourier 

A transformada de Fourier, definida em sua versão discreta bidimensional, é dada por: 
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e a Transformada Inversa como sendo: 
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A Transformada Discreta de Fourrier (DFT) leva uma imagem em tons de cinza do 

domínio espacial para um espaço de freqüências, no qual um conjunto novo de informações é 

evidenciado. Essa nova maneira de observar os dados é exemplificada na figura 3.1, que 

apresenta uma imagem e sua respectiva Transformada de Fourrier. 

 

 

Figura 3.1 – Imagem Original e sua FFT 

 

Devido ao alto custo computacional da DFT, uma versão mais veloz e que facilite sua 

implementação é a FFT (Fast Fourrier Transform) que representa uma economia significativa no 

esforço computacional (Gonzalez e Woods, 1992). 
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3.2 – Transformada Cosseno 

 

A  DCT (Discrete cosine transform) em duas dimensões é definida como: 
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e a Transformada Inversa como sendo: 
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É possível realizar de forma simples o processo de compressão de imagens usando a 

DCT, pois esta apresenta uma grande habilidade de empacotamento da informação reunindo no 

canto superior esquerdo os coeficientes com mais alto grau de significância em termos de 

informação.  

A figura 3.2 mostra a DCT aplicada a imagem da Lena, é possível perceber claramente 

a concentração de energia nos coeficientes de baixos índices. 

 

    

Figura 3.2 – Imagem da Lena e suas DCT’s 
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Além disso, o baixo custo computacional quando comparado a outras transformadas 

como a KLT, faz da DCT uma das mais empregadas ferramentas para compressão de imagens 

(Gonzalez e Woods, 1992). 

De forma geral, a imagem original, }),,({ NxNyxf  pode ser mapeada em um novo 

espaço }),,({ NxNvuC , no qual a compressão irá ocorrer. Quase sempre a compressão da 

imagem se dá desprezando uma certa quantidade de coeficientes e guardando somente aqueles 

com maior quantidade de informações, ou seja, os coeficientes mais significativos. Muitos são os 

processos empregados para a seleção e determinação desses coeficientes. Nesse trabalho 

utilizaremos a escolha de um limiar para a seleção dos coeficientes. E esse limiar será escolhido 

baseado na taxa de compressão que queremos obter com a imagem, similarmente com o que 

acontece com o padrão JPEG tradicional. 

A maneira mais simples que podemos realizar a compressão é pela definição de uma 

taxa de compressão qualquer, como por exemplo, 50%. Se realizarmos a DCT sobre uma imagem 

e simplesmente desprezarmos 50% dos coeficientes, ou seja, nosso threshold é igual 0,7, teremos 

uma imagem 50% menor, contudo os 50% da imagem que permanecerá é mais representativo 

que os 50% desprezado. Dessa forma, não se consegue por meio subjetivo detectar a perda, 

como mostra a figura 3.3. Nessa figura apresenta-se a imagem da Lena original e sua 

reconstrução com apenas 50% dos coeficientes da DCT. 

 

      

Figura 3.3 – Imagem Original da Lena e sua reconstrução com 50 % dos coeficientes da DCT 
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3.3 – Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

Análise de Componentes Principais (PCA) é um dos métodos estatísticos de 

multivariáveis mais simples utilizados para compressão (Oliveira, 1997). Também chamada de 

Transformada Karhunen-Loève (KLT) ou ainda Transformada Hotelling, a PCA é considerada a 

transformação linear ótima, dentre as transformadas de imagens, porém um contraponto para sua 

utilização é o alto esforço computacional envolvido. 

A PCA (Principal Component Analysis) também é muito utilizada em algoritmos de 

compressão de imagens, Queiroz (2002) , Tran e Lenz (2001) e Bao e Hung (1999). Todos esses 

trabalhos utilizam as características básicas da PCA, que é a redução do espaço necessário para 

a representação da imagem, já que a PCA promove uma compactação da energia. Alguns 

trabalhos comparam as técnicas de compressão de imagens por transformadas, analisando os 

efeitos causados por cada uma das transformadas, Martinelli et al, (1993), Anthony e Barham, 

(1990), Oliveira e Romero, (1997) e Oliveira et al., (2000). 

 

Tanto os trabalhos de PCA como os trabalhos envolvendo DCT levam sempre em 

conta a imagem como uma única “entidade”, isto é, mesmo os trabalhos que tratam a imagem 

como planos de imagens (RGB) e realizam transformadas separadamente não tratam os planos 

de forma realmente separados, mas como uma simples repetição da técnica em cada um deles. 

Singh et al., (1997) realiza uma compressão com o uso de mais de uma transformada, 

neste caso, a wavelet e a DCT, com resultados bastante expressivos. O trabalho utiliza 

basicamente a seqüência de passo para a compressão utilizada no padrão JPEG, com algumas 

adaptações para o método desenvolvido.  

Mesmo os trabalhos envolvendo mais de uma transformada não se preocupam com o 

tratamento diferenciado que pode ser dado às bandas, principalmente com a utilização da PCA, 

que permite “agrupar” ou compactar a energia. 

A PCA consiste basicamente em promover uma transformação linear nos dados de 

modo que os dados resultantes desta transformação tenham suas componentes mais relevantes 
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nas primeiras dimensões, em eixos denominados eixos principais (Duda e Hart, 1998). A figura 

3.4 ilustra um conjunto bi-dimensional e o mesmo conjunto após a aplicação da PCA. 
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Figura 3.4 – Conjunto de dados antes e após a transformação linear aplicada. 

 

A matriz de transformação utilizada para o cálculo da PCA consiste em uma matriz 

cujas linhas são os autovetores da matriz de covariância estimada dos dados. A matriz de 

covariância ∑ , é uma matriz simétrica e definida positiva, que possui informação sobre as 

variâncias em todos os eixos onde os dados estão distribuídos. Esta pode ser estimada como: 
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onde N  é o número de amostras de dados ix , e µ  é a média das amostras. Os autovetores 

desta matriz formam uma nova base que "segue" a variação dos dados. A PCA, portanto consiste 

em uma mudança de base. Na verdade, a PCA e a decomposição por autovalor de uma matriz 

são basicamente a mesma coisa, apenas vêem o problema de modos diferentes (Haykin, 1999).  

 

A aplicação da PCA a uma imagem colorida pode ser realizada com três passos 

básicos: Primeiro gera-se a matriz Σ a partir da operação descrita abaixo: 
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)cov(
















=Σ

B

G

R

 (3.7) 

 

 Σ, obtido na equação acima é uma matriz 3x3, que representa a matriz de covariância 

{cov} da imagem colorida, e servirá para o cálculo da matriz que levará a imagem do RGB para 

um novo espaço, gerado pela PCA. Para a imagem ”fruits.tif”, por exemplo, essa matriz é dada na 

figura 3.5. 
















=Σ

4020,33095,25400,1

3095,21180,38363,1

5400,18363,10995,2

 

Figura 3.5 – Matriz Σ, para a imagem fruits.tif 

 

Com a matriz de covariância Σ, podemos, então, calcular seus autovalores e 

autovetores, como representado na equação 3.8. Obteremos dessa operação as matrizes T e aut. 

T é a matriz, na qual suas linhas são os autovetores da matriz de covariância e aut é a matriz 

diagonal, na qual os valores presentes em sua diagonal são os autovalores de Σ. 

 

);(],[ Σ= eigautT  (3.8) 

 

onde eig3 representa a operação de obtenção dos autovalores e autovetores da matriz 

Σ. A figura 3.6 apresenta as matrizes aut e T para a imagem fruits.tif.  

 

















−
−=

6339,07408,02221,0

6263,03233,07094,0

4537,05888,06689,0

T        
















=

9,678500

01,11700

005,663

aut  

Figura 3.6 – Matriz T e aut para a imagem fruits.tif 

 

                                                 
3 eig representa também o comando do MATLAB que fornece os autovalores e autovetores de uma matriz. 
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A equação abaixo mostra, então, a geração do novo espaço que chamamos de [P1, P2, 

P3]. 
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3,12,11,1

3

2

1

iB

iG

iR

ttt

ttt

ttt

iP

iP

iP

 
(3.9) 

 

Um teste simples que foi realizado com o método foi o resultado da matriz T para uma 

imagem em tons de cinza. Ou seja, propositadamente, repetiu-se a mesma banda três vezes, quer 

dizer as bandas R, G e B de uma imagem foram igualadas formando assim uma imagem com três 

bandas, mas que se apresenta cinza, já que duas bandas são redundantes. 

O resultado obtido nesse processo para a matriz T é apresentado na figura 3.7. 

Observamos que a matriz de autovalores só apresenta um autovalor não nulo, já que a imagem só 

tem um plano independente. Essa é a indicação clara que somente uma banda da imagem 

precisa ser preservada para que toda a informação possa ser recuperada. 

 

















−
−=

5774,08165,00

5774,04082,07071,0

5774,04082,07071,0

T        
















=

4,548600

000

000

aut  

Figura 3.7 – Matriz de Autovetores (T) e autovalores (aut) para a imagem da lena em tons de cinza com três 

bandas iguais 
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4 – Algoritmo de Compressão Auto-Adaptativo 

 

Este capítulo trata do Algoritmo de compressão desenvolvido, bem como todos os 

passos necessários para o entendimento do algoritmo. Apresenta ainda alguns resultados prévios 

da compressão aplicada a algumas imagens comuns no processamento digital de imagens, como 

a imagem da “lena”. 

 

4.1 – Desenvolvimento 

 

A Técnica desenvolvida, aqui denominada, Compressão Auto Adaptativa (CAA), é 

descrita pelo diagrama de blocos apresentado na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma de realização do processo de compressão da imagem como um todo. 

 

Considerando que a entrada do sistema seja uma imagem colorida, isto é com três 

planos de cores, um para o vermelho (R), um para o verde (G) e outro para o azul (B), o primeiro 

passo é a realização da transformada PCA, que levará os dados para um novo conjunto de 

planos, aqui denominados (P1, P2, P3), no qual não se distingue, em cada plano, uma cor ou outra 

característica qualquer, a priori. Isso acontece porque a transformada PCA gera um 

descorrelacionamento dos dados (Duda e Hart, 1998). Além disso, pela PCA, também, obtém-se 

um vetor de três elementos, associado a cada um dos planos. Esse vetor contém autovalores 

R’G’B’ P1’, P2’, P3’ PCA inverso, e 
DCT inverso 

 
RGB 

P1, λ1  
 
 

PCA P2, λ2 

P3, λ3 

DCT 

DCT 

DCT 

Compressão 

Compressão 

Compressão 
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associados aos planos, e apresentam um significado físico de que quanto maior é o autovalor, 

maior é a quantidade de informação contida naquele plano, e, quanto menor o autovalor, menor a 

quantidade de informação.  

Sobre cada plano obtido da aplicação da PCA (P1, P2, P3) é feita separadamente a 

transformada cosseno discreta (DCT), o que pode ser realizada sobre um plano inteiro, ou sobre 

pequenas janelas da imagem, 8x8, por exemplo, tal qual é feito nos modelos de compressão 

JPEG.  

Ao se aplicar a DCT sobre os planos gerar-se-ao os planos K1, K2 e K3. É sobre esses 

planos que acontecerá a compressão propriamente dita. Até esse momento do processo, os 

planos K´s não apresentam perdas de informação com relação aos planos RGB da entrada, 

podendo, portanto, recuperar-se exatamente os planos RGB.   

A figura 4.2 destaca o diagrama de blocos com maior enfoque para o processo de 

compressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Fluxograma do processo específico de compressão 
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Pela figura 4.2 percebe-se que dois itens são importantes para a realização da 

compressão, que se dá por limiar, como mostra a figura 4.3. Esse limiar é calculado em função 

dos autovalores associados aos planos (λ1, λ2, λ3), e de um fator de compressão definido pelo 

usuário do sistema. 

 

Figura 4.3 – Compressão por limiar, aplicado a DCT da imagem. 

 

O bloco representado por F(x) é a função matemática que depende dos autovalores e 

do fator fornecido pelo usuário. O resultado da aplicação dessa função aos autovalores é o limiar 

da compressão, ou threshold de corte dos elementos dos planos (K1, K2, K3), que gerará os planos 

comprimidos (K1’, K2‘ e K3’). Um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho do método são 

os diferentes limiares utilizados para cada um dos planos (K1, K2 e K3), já que cada um deles tem 

um autovalor diferente associado. 

 

Um fator relevante é que apesar de ser possível, e fácil, separar os planos de uma 

imagem e utilizá-los como se fossem imagens separadas, em tons de cinza, e independentes, há, 

entretanto, uma relação entre eles que pode ser perdida ou alterada quando se trabalha dessa 

forma. Por esse motivo é que não se trabalhou no espaço RGB da imagem. Dessa forma é que 

limiar 

Parte 
Mantida 

Parte 
Descartada 
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fez-se necessário alterar os planos de trabalho, esse processo pode ser chamado de 

descorrelacionamento dos dados, e foi promovido pela PCA. 

 

Este novo espaço, gerado pela aplicação da PCA foi obtido realizando a operação: 
















=

















B

G

R

T

P

P

P

.

3

2

1

 (4.1) 

 

onde T é a matriz de transformação, formada pelos autovetores da matriz de 

covariância da imagem, como mostrou-se no capítulo 3. 

Os novos planos (P1, P2 e P3) contêm informações de naturezas similares, isto é 

combinações dos planos RGB, em quantidades diferentes. 

O limiar foi inicialmente definido como sendo um percentual da taxa de compressão 

proporcional aos autovalores associados, mas escolhido e não calculado. A partir desse algoritmo 

realizou-se alguns testes, cujos resultados são apresentados no item 4.3. Porém, a função para 

geração dos limiares ainda era escolhida “quase” que “ao acaso”. Isso mostra um método sem 

adaptabilidade e muito dependente da experiência do usuário, ou ainda dependente de constantes 

“arbitradas”. 

Com o intuito de melhorar essa técnica e eliminar o máximo de intervenções humanas 

(definições de constantes), houve a necessidade de estimar uma maneira eficiente de eliminar as 

heurísticas e/ou os limiares de entrada do algoritmo. A função, que a princípio, foi a raiz quadrada 

dos autovalores gerados pela PCA. 

Uma dedução matemática do por quê essa função foi escolhida é apresentada a 

seguir. 
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4.1.1 – Construção da função para a determinação dos Limiares de compressão 

 

Considere X como uma variável aleatória, que sem perda de generalidade, assume 

média zero (E(X) = 0). 

Para determinar P, uma projeção ortonormal que levará X para um espaço Y, como 

segue: 

XPY T .=  (4.2) 

 

Na qual a covariância de Y (cov(Y)) é uma matriz diagonal e a matriz P transposta e sua inversa 

se equivalem, ou seja: 

1−= PPT
 (4.3) 

 

Aplicando a definição de covariância, e substituindo a equação 4.2, temos que: 

)()cov( TYYEY =  (4.4) 

]))([()cov( TTT XPXPEY =  (4.5) 

)])([()cov( PXXPEY TT=  (4.6) 

PXXEPY TT ][)cov( =  (4.7) 

PXPY T )cov()cov( =  (4.8) 

 

Multiplicando-se ambos os membros por P, temos que: 

PXYP )cov()cov( =  (4.9) 

 

Reescrevendo P como um vetor linha e cov(Y) como uma matriz diagonal, obtém-se: 

],...,,,[ 321 dPPPPP =          e      
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λ
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)cov(
1

O  (4.10) 
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])cov(,...,)cov(,)[cov(],...,,[ 212211 ddd PXPXPXPPP =λλλ  (4.11) 

 

Ou ainda de forma mais compacta: 

iii PXP )cov(=λ  (4.12) 

 

Dessa forma Pi representa os autovetores da matriz de covariância de X, enquanto 

que λλλλ i são os autovalores associados a matriz de covariância de X. Ou seja, os λλλλ i são, na 

verdade, a variância da variável aleatória X, e conseqüentemente a raiz de λλλλ caracteriza o desvio 

padrão da distribuição X. 

2
21 )var(],...,,[ σλλλ == Xd  (4.13) 

ipadrãodesvio λσ == 2  (4.14) 

 

Uma vez determinado desvio padrão de cada plano, em função de λ1, λ2 e λ3, passemos a fazer o 

cálculo do limiar, que é definido como: 
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n
roundTh

λ

λ  (4.15) 

 

Na qual o Limiar (thk) depende do desvio padrão do seu plano e do desvio padrão de 

todos os outros planos. Fornecendo assim uma “norma” dos desvios padrões dos planos. O n que 

aparece na expressão 4.15 representa o fator de compressão informado pelo usuário que 

representa uma medida de quanto será a compressão. Quanto maior o n menor é a compressão. 

Um fator preponderante na técnica é que não precisamos informar três fatores de compressão, 

mas somente um valor de n, e os limiares são determinados em função dos próprios autovalores 

obtidos no processo. 
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4.2 – Resultados preliminares 

 

A princípio realizou-se teste com os algoritmos ainda com limiares escolhidos e 

verificou-se a sua validade. A tabela 1 mostra os resultados obtidos com a compressão, em 

termos de Mean Square Error (MSE) e da Taxa de Compressão que representa, em valor 

percentual do tamanho da imagem comprimida, quando comparado com imagem original. Ou 

seja, a taxa de compressão é calculada de acordo com a equação 4.16. 

 

OriginalImagemdaBytes

ComprimidaImagemdaBytes
=Taxa  (4.16) 

 

A primeira comparação demonstra uma aplicação direta entre os planos, quando 

comprimidos de uma única vez, ou seja, aplicando a DCT sobre cada plano da imagem. 

Observamos que em todas os testes feitos a compressão utilizando a PCA apresentou melhor 

resultado, mesmo quando foi utilizado uma das matrizes de “limiares”  inerente a própria técnica 

do JPEG, que é apresentada na equação 4.18. A matriz denominada matjpg foi utilizada segundo 

a equação: 

)
Matjpg

)88(
(ComprimidaImagem

xSubimgDCT
round=  (4.17) 

 

































=

9910310011298959272

10112012110387786449

921131048164553524

771031096856372218

6280875129221714

5669574024161314

5560582619141212

6151402416101116

Matjpg  (4.18) 
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Tabela 4.1 – Resultados obtidos com a imagem fruits.tif 

Compressão direta 

(DCT) 

Compressão com blocos 

(8x8), com matjpg 

Compressão com blocos (8x8), 

com thresholds escolhidos 
Planos 

Utilizados 
MSE Taxa MSE Taxa MSE Taxa 

RGB 269.0895 0.0095367 20.0936 0.11806 68.1191 0.25 

YIQ 247.1682 0.0093689 24.4221 0.11808 40.6171 0.26042 

PCA 289.9136 0.0092189 16.7597 0.11808 38.2518 0.26042 

 

A figura 4.4 mostra a imagem (a) inicial, (b) comprimida diretamente com o RGB, (c) 

com o YIQ e (d) com a PCA, tal qual os resultados da primeira coluna de dados da tabela 4.1. 

 

Figura 4.4 – Imagem original (a), Comprimida diretamente no RGB (b), Comprimida a partir do YIQ (c) e 

com o uso da PCA (d) 

Na figura 4.5 é apresentado o mesmo conjunto de imagens obtido como 

resultado da compressão com a utilização da matriz de threshold da figura 4.3. Percebemos que 

os resultados são melhores do que a compressão com a DCT aplicado diretamente a cada um 

dos planos da imagem. 

 
 
 (a)     (b)  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 (c)     (d)  



 34

 

 
Figura 4.5 – Imagem original (a), Comprimida diretamente no RGB (b), Comprimida a partir do YIQ (c) e 

com o uso da PCA (d) 
 

Por sua vez a figura 4.6 apresenta o resultado gráfico referente a terceira coluna da 

tabela 4.1, também da imagem fruits. 

 

 

Figura 4.6 – Imagem original (a), Comprimida diretamente no RGB (b), Comprimida a partir do YIQ (c) e 
com o uso da PCA (d) 
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Utilizando a Imagem da Lena, todos os testes apresentados na tabela 4.1 foram 

refeitos e seus resultados são apresentados na tabela 4.2. Os resultados visuais desses testes 

estão apresentados nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9. 

Tabela 4.2 – Resultados obtidos com a imagem lena.tif 

Compressão direta 

(DCT) 

Compressão com blocos 

(8x8), com matjpg 

Compressão com blocos (8x8), 

com thresholds escolhidos 
Planos 

Utilizados 
MSE Taxa MSE Taxa MSE Taxa 

RGB 218.6385 0.0095367 22.9225 0.11343 51.0438 0.25 

YIQ 160.1794 0.0093689 27.3323 0.11344 33.5376 0.26042 

PCA 155.5419 0.0092189 21.4869 0.11344 32.8952 0.26042 

 

 

 

Figura 4.7 – Imagem original (a), Comprimida diretamente no RGB (b), Comprimida a partir do YIQ (c) e 
com o uso da PCA (d) 
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Figura 4.8 – Imagem original (a), Comprimida diretamente no RGB (b), Comprimida a partir do YIQ (c) e 
com o uso da PCA (d) (todos comprimidos com matjpg) 

 

 

Figura 4.9 – Imagem original (a), Comprimida diretamente no RGB (b), Comprimida a partir do YIQ (c) e 
com o uso da PCA (d) 
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 37

Uma diferença importante a ser observada, mostra que a taxa de compressão de cada 

um dos planos YIQ e [P1, P2, P3] são diferentes e os valores apresentados na tabela consistem em 

taxas de compressão total. Isto é, foram definidas três taxas de compressão diferentes, uma para 

cada plano da imagem, isso só é possível no YIQ e P1P2P3, pois sabemos nesses planos a priori 

onde se concentra a informação, de acordo com os autovalores associados, no caso da PCA.  

Observamos que em praticamente todas as situações a técnica com PCA obteve um 

resultado melhor que as demais técnicas, apesar de apresentar um custo computacional maior em 

função do cálculo dos autovalores e autovetores. Outra vantagem dessa técnica é que como os 

autovalores e autovetores são calculados para cada imagem essa técnica apresentará bons 

resultados para vários tipos de imagens (naturais, sintéticas) 
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5 – Resultados 

 

 

Realizaram-se vários testes, como os apresentados no capitulo quatro. Contudo, 

apesar dos resultados daqueles teste já serem satisfatórios, os limiares apresentados foram 

determinados de forma empírica. Se forem determinados de acordo com a imagem, melhores 

resultados serão gerados. 

A tabela 5.1 apresenta os resultados de Erros Médios Quadráticos (MSE) e suas 

respectivas taxas de compressão medidas para a compressão de duas imagens muito utilizadas 

no processamento de imagens e para uma imagem sintética escolhida (Lena, Frutas e o escudo 

do Vasco da gama). 

 

Tabela 5.1 – Resultados da CAA para as imagens Lena, Frutas e o escudo do Vasco da Gama. 

Threshold Imagem da Lena Imagem do escudo do Vasco da Gama Imagem das Frutas 

n T1 T2 T3 MSE Taxa T1 T2 T3 MSE Taxa T1 T2 T3 MSE Taxa 

50 5 15 47 262.7905 0.0031268 1 4 50 771.514 0.0078338 14 18 44 351.4789 0.003123 

100 9 30 95 129.7368 0.012723 2 7 100 339.293 0.031289 28 37 89 193.2513 0.01281 

150 14 45 142 80.8818 0.028464 2 11 150 216.8725 0.070417 42 55 130 120.4715 0.028582 

200 19 60 190 54.7312 0.05094 3 14 199 147.2176 0.12389 55 74 177 74.9805 0.050646 

 

As imagens reconstruídas das compressões apresentadas na tabela 6.1 estão 

dispostas nas figura 5.1, 5.2 e 5.3. 

Com n=50 temos uma taxa de compressão muito alta, degradando a qualidade visual 

da imagem, já que de uma matriz de 300x357 pixels só manteve-se um pixel, como é o caso da 

imagem do escudo do Vasco da Gama (T1 = 1), ou 25 pixels de uma imagem 512x512, como é o 

caso da Lena (T1 = 5). Porém ainda assim, temos um resultado melhor do que a compressão 

direta nos planos RGB. A tabela 5.2 apresenta comparativos entre o processo com a imagem da 

Lena para os processos de compressão com os planos RGB, YIQ e CAA. 
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Tabela 5.2 – Resultado Comparativo dos métodos de compressão 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 
Método utilizado 

MSE Taxa Threshold MSE Taxa Threshold MSE Taxa Threshold 

RGB 231.2804 0.0084267 47 178.7958 0.013733 60 154.5384 0.018692 70 

YIQ 168.0888 0.008873 80/17/17 131.3951 0.013947 100/22/22 109.9053 0.01881 120/30/30 

CAA 165.9501 0.0081584 80 129.7368 0.012723 100 105.5149 0.018327 120 

 

 

 

 

(a)  (b) 
   

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 5.1 – Imagens da Lena com n=50 (a), n=100 (b), n=150 (c) e n=200(d). 
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(a)  (b) 
   

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 5.2 – Imagens do escudo do Vasco com n=50 (a), n=100 (b), n=150 (c) e n=200(d). 
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(a)  (b) 
   

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 5.3 – Imagens frutas com n=50 (a), n=100 (b), n=150 (c) e n=200(d). 

 

 

 

 

(a)  (b) 
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(c)  (d) 

Figura 5.4 – Comparativo das imagens da Lena reconstruída pelo Teste 1. 

 

 

 

 

(a)  (b) 
   

9  

 

 

(c)  (d) 

Figura 5.5 – Comparativo das imagens da Lena reconstruída pelo Teste 2. 
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(a)  (b) 
   

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 5.6 – Comparativo das imagens da Lena reconstruída pelo Teste 3. 
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(a)  (b) 
   

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 5.7 – Comparativo das imagens da Lena reconstruída pelo Teste 3 com Zoom. 

 

Observa-se que o resultado, tanto visual quanto numérico é melhor do que a aplicação 

da DCT diretamente aos planos RGB ou YIQ. As taxas de compressão utilizadas na compressão 

dos planos YIQ são aproximações dos valores encontrados na CAA. 

Realizou-se, também, testes com diversas outras imagens. Os resultados destes 

testes estão apresentados em anexo.  Neste apresenta-se os testes realizados sobre as imagens 

com limiares escolhidos, limiares escolhidos e aplicados a blocos 8x8 da imagem e com a técnica 

do CAA completa. 
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5.1 – Resultados da Técnica CAA 

 

Com o objetivo de explorar a variedade de possibilidade de teste com o método CAA, 

efetuou-se, ainda, uma série de experimentos com algumas imagens e diversos parâmetros de 

compressão. A Tabela 5.3 apresenta os resultados dos valores encontrados para a imagem da 

Lena. A figura 5.8 mostra o MSE em função do parâmetro de compressão (n). Observa-se que, 

neste experimento o MSE diminui de forma rápida para pequenos valores de n, e tende a se 

estabilizar após um determinado n. 

 

Tabela 5.3 – Resultados da Compressão Auto-Adaptativa para a Imagem da Lena. 

 

n MSE Taxa de compressão (%) T1 T2 T3 
5 26332 0,0001 99,99 1 3 8 
10 726,7 0,0004 99,96 2 5 16 
15 488,4 0,0009 99,91 2 8 25 
20 380,4 0,0015 99,85 3 10 33 
25 301,3 0,0024 99,76 4 13 41 
30 255 0,0034 99,66 5 15 49 
35 216,6 0,0047 99,53 6 18 58 
40 191,4 0,0062 99,38 7 21 66 
45 171,7 0,0077 99,23 7 23 74 
50 152,7 0,0095 99,05 8 26 82 
55 138 0,0114 98,86 9 28 90 
60 123,9 0,0138 98,62 10 31 99 
65 113,1 0,0162 98,38 11 34 107 
70 104,7 0,0186 98,14 11 36 115 
75 96 0,0214 97,86 12 39 123 
80 88,6 0,0245 97,55 13 41 132 
85 82,4 0,0276 97,24 14 44 140 
90 77 0,0308 96,92 15 46 148 
95 71,8 0,0343 96,57 16 49 156 
100 66,3 0,0384 96,16 16 52 165 
105 62,3 0,0421 95,79 17 54 173 
110 58,4 0,0462 95,38 18 57 181 
115 55,1 0,0503 94,97 19 59 189 
120 52 0,0547 94,53 20 62 197 
125 49,1 0,0598 94,02 20 65 206 
130 46,9 0,0645 93,55 21 67 214 
135 44,5 0,0695 93,05 22 70 222 
140 42,6 0,0745 92,55 23 72 230 
145 40,3 0,0805 91,95 24 75 239 
150 38,8 0,0859 91,41 25 77 247 
155 37,2 0,0916 90,84 25 80 255 
160 35,7 0,0976 90,24 26 83 263 
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165 34,4 0,1035 89,65 27 85 271 
170 33 0,1105 88,95 28 88 280 
175 31,8 0,1168 88,32 29 90 288 
180 30,8 0,1235 87,65 29 93 296 
185 29,8 0,1301 86,99 30 95 304 
190 28,8 0,138 86,2 31 98 313 
195 27,8 0,1453 85,47 32 101 321 
200 27 0,1525 84,75 33 103 329 

 

 

 

Figura 5.8 – Comportamento do Erro em Função de n, para a imagem da lena. 

 

Na figura 5.9 pode-se observar como os limiares crescem com o aumento de n. como 

era esperado são três retas com inclinações diferentes.  
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Figura 5.9 – Crescimento dos Limiares de Compressão em função de n. 

 

O crescimento da taxa de compressão para esse caso é mostrado na figura 5.10, que 

representa o comportamento inverso do MSE, já que quanto maior a quantidade de dados 

preservados, menor é o erro e vice-versa. 

 

Figura 5.10 – Crescimento da taxa de compressão para a imagem da Lena em função de n. 
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6 – Conclusões e Considerações Finais 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema para 

compressão de imagens coloridas, utilizando as transformadas de imagens PCA e DCT. Uma das 

idéias inovadoras do processo é a utilização de taxas de compressão diferentes para cada uma 

das bandas da imagem (R,G,B). Isso só foi possível graças à aplicação da PCA, que além de 

concentrar a energia da imagem ainda forneceu um “guia” para realização da compressão, que 

foram os autovalores associados a cada um dos planos por ela gerados.  

O sistema apresenta, então uma característica particular, a redução da intervenção 

humana, pois somente um parâmetro é solicitado ao usuário. O limiar para a compressão é obtido 

a partir de uma função dos próprios autovalores associados. Essa função foi deduzida no capítulo 

4, como sendo a raiz quadrada do autovalor. O fato de não precisarmos atribuir limiares, nem 

regras para realização da compressão, leva a um sistema adaptativo com relação à entrada, uma 

vez que o limiar é calculado em função da imagem. Dessa forma pode-se dizer que o sistema 

realizará, em média, uma boa compressão para a maioria dos tipos de imagens, apesar de levar a 

um maior custo computacional. 

O processo da compressão propriamente dito, que utiliza a transformada Cosseno 

sobre o resultado da PCA também contribuiu para os bons resultados apresentados. A linearidade 

da PCA e DCT fez com que o sistema localizasse a geração de suas perdas apenas no momento 

da compressão. Isto não aconteceria caso fosse utilizada uma técnica de Quantização Vetorial, 

que introduz uma não-linearidade e perdas em mais de uma fase do processo. 

O sistema de compressão proposto apresentou-se muito eficiente, revelando 

resultados significativos e principalmente capaz de adaptar-se a vários tipos de imagens.   
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6.1 – Perspectivas e Trabalhos Futuros 

 

Como perspectiva, propõe-se a aplicação deste método adaptado a imagens 

multiespectrais com mais de três bandas, como imagens de satélites e outras, ou ainda um estudo 

de como poderíamos utilizar técnicas de compressão Vetorial e PCA em conjuntos com resultados 

satisfatórios. 

Um estudo mais detalhado do método visando a comprovação matemática e a sua 

validação por meios analíticos e uma análise das curvas de erros e taxas de compressão obtidos 

no processo consistem em dois possíveis trabalhos que darão continuidade a essa dissertação. 

Destaca-se, ainda, trabalhar com o mapeamento da qualidade subjetiva da imagem, por exemplo, 

pesquisas estatísticas de modo a definir o limite de qualidade subjetiva para tipos diferentes de 

imagens. 
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Apêndice – Compressão de imagens Multiespectrais 

 

 

As aplicações do método CAA, desenvolvido neste trabalho não se limitam apenas a 

imagens coloridas, mas se aplicam a qualquer imagem com mais de um plano de dados, isto é 

imagens multiespectrais. Apesar do foco do trabalho ter sido as imagens coloridas, com três 

bandas (RGB), alguns testes foram desenvolvidos com imagens de 7 bandas de dados.  

Imagem Multiespectral é composto por BANDAS ESPECTRAIS (ou Faixas Espectrais, 

ou Regiões Espectrais) são os intervalos entre dois comprimentos de onda (λ) no Espetro 

Eletromagnético. Para cada coordenada (x,y) haverá um conjunto de níveis de cinza. Portanto, 

cada pixel pode ser representado por um vetor com tantas dimensões quantas forem as Bandas 

Espectrais. 

A imagem multiespectral é, normalmente obtida através de satélites que capturam 

essas imagens através de sensores de ondas.  

Cada sensor capta ondas de um determinado comprimento de onda. A tabela 8.1 

mostra quais são os comprimentos de onda captados pelos sete sensores do satélite LANDSAT-5. 

Tabela 8.1 – Faixa de comprimento de onda dos sensores do satélite LANDSAT-5 

Resolução Espectral e Bandas Espectrais (em micrômetros) 
Sensor 

λmínimo λmáximo 
Banda 1 0,45 0,52 
Banda 2 0,52 0,60 
Banda 3 0,63 0,69 
Banda 4 0,76 0,90 
Banda 5 1,55 1,75 
Banda 6 10,74 12,5 
Banda 7 2,08 2,35 

 

Cada comprimento de onda captado pelo satélite gera um planos de dados, ou seja, 

uma imagem em tons de cinza. Como cada um deles apresenta um comprimento de onda 

diferente, cada um deles apresenta um “significado” físico diferente. A tabela 8.2 apresenta o 

significado de cada uma das 7 bandas apresentadas por uma imagem do satélite. 
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Tabela 8.2 – Significado de cada banda da imagem 

Bandas Faixa Espectral (µµµµm) Principais Aplicações 

1 0,45-0,52 
Mapeamento de águas costeiras 

Diferenciação entre solo e vegetação 
Diferenciação entre vegetação conífera e decídua 

2 0,52-0,60 Reflectância de vegetação verde sadia 

3 0,63-0,69 Absorção da clorofila 
Diferenciação de espécies vegetais 

4 0,76-0,90 Levantamento de biomassa 
Delineamento de corpos d’água 

5 1,55-1,75 Medidas de umidade da vegetação 
Diferenciação entre nuvens e neve 

6 10,74-12,5 Mapeamento de estresse térmico em plantas 
Outros mapeamentos térmicos 

7 2,08-2,35 Mapeamento hidrotermal 
 

Esse significado que é tão claro numa imagem colorida, na qual pode ser RGB, CMY 

ou YIQ ou outros menos comuns, mas com uma idéia muito parecida, não é muito simples nas 

imagens multiespetrais com mais de 3 bandas. A figura 8.1 mostra um exemplo de uma imagem 

multiespectral com sete bandas capturadas pelo satélite LANDSAT-5. 

 

 

     

     

Figura 8.1 – Imagem multiespetral com 7 bandas 
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Observamos que essa imagem tem 512x512 pixel por 7 bandas o que representa 1,75 

Megabytes de espaço em disco. Aplicando a CAA sobre essa imagem teremos uma compressão 

dos dados, de modo que ela passará a ocupar um espaço bem mais acessível. A tabela 3 mostra 

os resultados em termos de MSE aplicada à imagem multiespectral mostrada na figura 8.1, para 

um parâmetro de compressão igual a 100. 

Tabela 8.3 – MSE da imagem multiespetral mostrada na figura 8.1. 

Parâmetro 

de 

Compressão 

(n) 

Taxa de 

Compressão 
MSE 

50 0.00055477 639.7511 

100 0.00223 323.5129 

150 0.0050082 216.1353 

200 0.0090103 161.2241 

250 0.014085 126.5774 

300 0.020205 104.4455 

350 0.027461 87.7692 

400 0.035856 75.4557 

450 0.045341 66.1315 

500 0.055873 58.7879 

 

As figuras 8.2 a 8.3 mostram a reconstrução das bandas da imagem multiespetral 

apresentada na figura 8.1 para dois dos limiares e MSE foram apresentados na tabela 8.3. 

 

 

 

 



 57

       

     

Figura 8.2 – Imagem reconstruída com n = 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 – Imagem reconstruída com n = 200  
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Anexo 

 

 

Tabela 9.1 – Dados para a compressão em Blocos 8x8 com a matriz de Limiares do JPEG  

Imagem  Lena Aerea1 Aerea2 
compressão  TAXA MSE TAXA MSE 512 MSE 

JPEG  0,11343 22,9221661 0,23235 82,8988108 0,011413 102,437934 
YIQ  0,11344 27,3320998 0,23238 86,489565 0,011595 105,731083 

CAA*  0,11344 21,4873468 0,23238 63,3094804 0,0096333 72,9812584 
        

Imagem  Aerea3 Arvore Avião 
compressão  TAXA MSE TAXA MSE 512  

JPEG  0,096283 26,707039 0,19602 56,4526498 0,0046263 16,8317302 
YIQ  0,096317 31,5303848 0,19611 64,7528259 0,0051081 20,5201229 

CAA*  0,096317 23,3204379 0,19611 47,1863258 0,0042373 14,1201595 
        

Imagem  Bolinhas Bolinhas2 Garota 
compressão  TAXA MSE TAXA MSE 256 MSE 

JPEG  0,068858 7,70434951 0,095103 11,3826908 0,0074319 10,8592767 
YIQ  0,068863 11,2410172 0,095108 16,4648311 0,0080967 12,8889424 

CAA*  0,068863 7,28152365 0,095108 10,708427 0,0066943 8,81072259 
        

Imagem  Garota2 Gotas House 
compressão  TAXA MSE TAXA MSE 512 MSE 

JPEG  0,11104 15,499216 0,076576 10,9128214 0,0059064 27,4351215 
YIQ  0,11117 20,3269519 0,076603 14,7822165 0,0066223 34,4888631 

CAA*  0,11117 13,9689447 0,076603 10,4944703 0,0055569 24,2843419 
        

Imagem  Lago Loira Macaco 
compressão  TAXA MSE TAXA MSE 512 MSE 

JPEG  0,16617 51,0615677 0,099864 22,0675397 0,011969 112,661858 
YIQ  0,16619 63,9716542 0,099876 29,5661409 0,01329 138,902844 

CAA*  0,16619 49,1657517 0,099876 21,5877664 0,011229 99,1615577 
        

Imagem  Verduras Zelda Zelda2 
compressão  TAXA MSE TAXA MSE 256 MSE 

JPEG  0,11743 30,7219661 0,12333 25,5108476 0,010289 20,8136151 
YIQ  0,11745 37,7465214 0,12339 31,0156198 0,011157 24,4734982 

CAA*  0,11745 30,2187451 0,12339 23,780918 0,0095764 18,0304158 
 

* CAA incompleto, já que os limiares são escolhidos. 

 

 

 



 59

 

Tabela 9.2 – Dados para a compressão em Blocos 8x8 e Limiares Escolhidos 

 

          Lena Aerea1 Aerea2 Aerea3 
Imagem         512 512 512 512 

compressão TAXA N1 N2 N3 MSE MSE MSE MSE 
JPEG 0,14063 3 3 3 51,0438 186,6546 351,0435 68,5906 
YIQ 0,15104 1 2 3 33,5376 126,1088 225,2071 47,2953 

CAA* 0,15104 1 2 3 32,8952 125,2512 224,7659 44,8024 
         
  Arvore Avião Bolinhas Bolinhas2 Garota Garota2 Gotas House 

Imagem 256 512 256 256 256 256 512 512 
compressão MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE 

JPEG 214,1415 81,2121 23,9314 38,5933 64,7491 65,796 44,4058 140,3484 
YIQ 134,3302 53,019 18,9833 27,8178 32,4907 52,0551 35,0056 94,6028 

CAA* 130,144 51,4289 18,7508 26,3882 31,0377 49,6011 33,38 93,5581 
          
  Lago Loira Macaco Verdura Zelda Zelda2 Casa/carro  

Imagem 512 512 512 512 256 256 256  
compressão MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE  

JPEG 142,2597 71,6488 415,7439 75,9743 56,4106 63,4484 86,8677  
YIQ 108,5021 63,4344 319,5377 67,3627 40,0272 42,8598 70,0725  

CAA* 100,7155 61,4372 315,4502 64,387 38,8955 41,9582 68,3602  
* CAA incompleto, já que os limiares são escolhidos. 

Tabela 9.3 – Dados para a compressão com Limiares Escolhidos 

            Aerea1 Aerea2 Aerea3 
Imagem 512x512       256x256 512 512 512 

compressão TAXA N1 N2 N3 TAXA MSE MSE MSE 
RGB 0,0095367 50 50 50 0,038147 481,4832 772,9906 174,8515 
YIQ 0,0097275 80 25 25 0,03891 371,3409 644,0338 151,5807 

CAA* 0,0094096 80 30 10 0,037638 367,5711 639,8608 140,5450 
         
  Arvore Avião Bolinhas Bolinhas2 Garota Garota2 Gotas House 

Imagem 256 512 256 256 256 256 512 512 
compressão MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE 

RGB 396,4352 359,1898 64,2340 107,6786 99,3141 129,5668 175,7809 507,8846 
YIQ 288,6789 245,0890 70,5382 101,7439 70,5098 107,3952 203,3426 411,5408 

CAA* 260,1492 240,8413 103,1004 129,2804 67,0121 110,6763 164,9546 390,3890 
         
  Lago Loira Macaco Verdura Zelda Zelda2 Carro Lena 

Imagem 512 512 512 512 256 256 512 512 
compressão MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE MSE 

RGB 532,0587 166,9167 770,8581 272,2497 113,1591 124,2211 172,4562 213,4926 
YIQ 459,0543 158,5498 762,7283 285,5728 83,6325 84,9232 141,5007 152,8484 

CAA* 374,7456 159,2210 720,3234 272,8153 83,9910 82,5350 136,3413 149,5437 
* CAA incompleto, já que os limiares são escolhidos. 
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Tabela 9.4 – Dados comparativos entre compressão nos planos RGB, YIQ e com a técnica CAA. 

Imagem  Lena  Aerea1 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

RGB  - 50 - 0,0095367 213,4926  - 50 - 0.0095367 481,4832

YIQ  58 45 45 0,0094274 186,6563  58 45 45 0,009427 442,6301

CAA  8 24 78 0,00855 158,8368  6 14 90 0,010595 344,4895
             

Imagem  Arvore  Avião 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

RGB  - 50 - 0,038147 396,4352  - 50 - 0,009537 359,1898

YIQ  58 45 45 0,03771 351,6093  58 45 45 0,009427 322,9694

CAA  8 19 83 0,037201 276,3108  10 18 83 0,009299 240,2322
             

Imagem  Garota  Garota2 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

RGB  - 50 - 0,038147 99,3141  - 50 - 0,038147 129,5668

YIQ  58 45 45 0,039118 63,1041  58 45 45 0,03771 108,7751

CAA  5 21 85 0,03771 85,9138  11 36 78 0,038152 106.174
             

Imagem  Lago  Loira 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

JPEG  - 50 - 0,0095367 532,0587  - 50 - 0,009537 166,9167

YIQ  58 45 45 0,0094274 495,7352  58 45 45 0,009427 160,1258

CAA  10 16 84 0,0094248 374,2781  23 29 73 0,008518 158,1602
             

Imagem  Verdura  Zelda 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

JPEG  - 50 - 0,0095367 272,2497  - 50 - 0,038147 113,1591

YIQ  58 45 45 0,0094274 251,3222  58 45 45 0,03771 99,5526

CAA  15 31 63 0,0065549 292,3296  12 26 72 0,030538 94,0955
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Tabela 9.4 – Dados comparativos entre compressão nos planos RGB, YIQ e com a técnica CAA. 

 (continuação) 

Imagem  Macaco  Aerea2 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

RGB  - 50 - 0,009537 770,8581  - 50 - 0,009537 772,9906

YIQ  58 45 45 0,009427 758,1642  58 45 45 0,009427 734,3442

CAA  17 44 63 0,007876 743,8696  5 15 90 0,010618 605,9125
             

Imagem  Zelda2  Aerea3 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

RGB  - 50 - 0,038147 124,2211  - 50 - 0,009537 174,8515

YIQ  58 45 45 0,03771 107,9977  58 45 45 0,009427 167,0844

CAA  8 22 90 0,035339 86,8676  5 22 83 0,009407 138,4201
             

Imagem  House  Gotas 
compressão  Limiares Taxa MSE  Limiares Taxa MSE 

RGB  - 50 - 0,009537 507,8846  - 50 - 0,009537 175,7809

YIQ  58 45 45 0,009427 468,0985  58 45 45 0,009427 159,844

CAA  11 26 73 0,00779 420,1987  8 38 64 0,00923 147,2139
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Figura 9.1 – Imagem do Macaco Original 

 

 

Figura 9.2 – Imagem reconstruída após compressão a partir dos planos RGB 
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Figura 9.3 – Imagem reconstruída após compressão a partir dos planos YIQ 

 

 

Figura 9.4 – Imagem reconstruída após compressão com CAA 

 

 

 




