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RESUMO
Aplicações como videoconferência, HDTV via satélite, processamento de imagens médicas e monitoramento remoto são baseados na confiabilidade de armazenar e transmitir
imagens digitais. Porém, o volume de dados necessários para representar imagens em alta
definição é extremamente elevado, o que prejudica as aplicações acima citadas. Dessa
forma, o estudo comparativo de diferentes técnicas de compressão de imagem é de extrema importância, pois possibilita a correta escolha do formato de arquivo de imagem
a ser utilizado em cada tipo de aplicação, de acordo com a relação entre a qualidade da
imagem e o espaço de armazenamento ocupado. Este trabalho visa estudar e avaliar as
técnicas já existentes, em especial técnicas de compressão fractal de imagens.

Palavras-chave: Fractal. Quadtree. Compressão de Imagens. Código Fractal.

Performance and Efficiency Evaluation of a Fractal Image Compression Technique

ABSTRACT
The modern applications such as video conference, satellite HDTV, medical image processing and remote monitoring are based on reliability to store and transmit digital images.
However, the amount of data needed to represent high-definition images is extremely high,
a problem for the above mentioned applications. Thus, the comparative study of different image compression techniques is extremely important because it enables the correct
choice of image file format to be used in every application, according to the relationship
between image quality and occupied storage space. This first work aims to study and
evaluate existing techniques, particularly fractal image compression techniques.
Keywords: Fractal, Quadtree, Image Compression, Fractal Code.
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1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por sistemas multimídia cada vez mais robustos se comunicando em velocidades cada vez mais altas tem sido acelerada pela popularização e
simplificação das tecnologias multimídia presentes em uma grande quantidade de aplicações envolvendo armazenamento e transmissão de informação entre dispositivos tais
como smartphones, câmeras, equipamentos IoT, satélites, estações e sondas espaciais,
operando em bandas limitadas de frequência. Tais demandas e limitações implicam na
necessidade por compressão da informação antes do armazenamento ou transmissão, assim como a descompressão ao ler a informação, proporcionando uma maior capacidade
de armazenamento e velocidade de transmissão.
O uso de técnicas eficientes e robustas de compressão de dados tem uma importância fundamental nos sistemas de comunicação atuais, dada ao grande volume de informação armazenada ou transmitida atualmente. As imagens de alta definição são responsáveis
por uma grande parte dessa informação. Uma imagem típica de alta resolução tem aproximadamente 1920 pixels por 1080 pixels (1920x1080), totalizando 2.073.600 pixels. Uma
vez que cada pixel é representado por 24 bits em uma imagem de alta definição (8 bits para
cada cor vermelha, verde e azul), uma imagem requer 49.766.400 bits de espaço para ser
armazenado (aproximadamente 6,2MB). Os requisitos para vídeos de alta definição são
ainda maiores. Jogos de vídeo normalmente exibem a 30 fps (quadros por segundo). Se
tivermos um vídeo de alta definição de 2 horas, seria necessário uma unidade de 375 GB
de armazenamento (1920 x 1080 x 30 x 3 x 2). Assim, armazenar e transmitir imagens
pode se tornar um grande problema quando se trata de canais de largura de banda fixa ou
armazenamento a longo prazo.
Como o volume de dados necessários para representar imagens em alta definição
é extremamente alto, as aplicações acima mencionadas são afetadas, o que encoraja o
estudo comparativo de diferentes técnicas de compressão de imagens a fim de permitir a
escolha correta do formato de arquivo de imagem a ser usado em uma determinada aplicação, de acordo com a relação entre a qualidade da imagem e o espaço de armazenamento
ocupado. Imagens digitais são armazenadas como coleções de bits representando pixels
formando elementos da imagem. Já que a visão humana é capaz de processar grandes
quantidades de informação, muitos pixels são necessários para representar uma imagem
moderna com uma qualidade aceitável. O custo com armazenamento e transmissão de
conteúdo multimídia é enorme, considerando a quantidade de aplicações civis, militares
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e espaciais existentes atualmente. Dessa forma, armazenar imagens em um menor espaço
de memória reduz também os custos em diversas áreas e aplicações.
Compressão fractal de imagens é um método de codificação baseado na exploração da correlação espacial entre diferentes partes de uma mesma imagem. Método este
primeiramente proposto por Michael F. Barnsley (BARNSLEY, 1988) e posteriormente
estudado e melhorado por Arnaud E. Jacquin (JACQUIN, 1992).
Compressores de imagens tradicionais codificam imagens pixel por pixel enquanto
compressores fractais realizam codificação baseada em uma estruturas pré-determinadas
de divisões formadas por uma determina quantidade de pixels. Compressões fractais são
amplamente utilizadas não somente para codificação de imagens ou vídeos, mas também
para outras aplicações como reconhecimento facial e busca por padrões (WANG; TSAI,
2008), (LIAN, 2008), (TANG; QU, 2010). Apesar disso, métodos de compressão fractal
de imagens possuem uma alta complexidade computacional durante o processo de compressão, se comparado com outros métodos tradicionais.
O primeiro passo para a compressão fractal, utilizada neste trabalho, acontece através do particionamento da imagem em blocos quadrados de mesmo tamanho, formando
um conjunto de blocos. Considerando dois tamanhos diferentes, a imagem é dividida em
dois conjuntos diferentes. O conjunto de blocos de maior tamanho é chamado de Domain
Blocks, enquanto o conjunto de blocos de menor tamanho é chamado de Range Blocks,
onde este são os blocos que serão comprimidos. O próximo passo é encontrar, para cada
Range Block, o Domain Block mais similar. Esta é a etapa mais custosa dentro da compressão fractal, em termos de tempo de processamento, já que uma busca exaustiva é
aplicada.
Vários outros trabalhos foram realizados na área de compressão fractal de imagens, buscando métodos de acelerar o processo de compressão, particularmente visando
otimizar a busca por blocos similares. Algoritmos de classificação foram propostos por
(FISHER; BOSS, 1992), (SCHWARTZ; PEDRINI, 2011) e (KOVACS, 2008) a fim de
classificar o conjunto de Domain Blocks em diferentes subclasses, de maneira que a busca
pelo bloco mais similar para um determinado Range Block é feita levando em consideração as diferentes subclasses criadas. Algumas outras estratégias envolvendo outras formas de compressão (ZHOU; ZHANG, 2009) foram utilizadas para acelerar o processo de
codificação durante compressão fractal de imagens.
Apesar das inúmeras tentativas de acelerar o processo de codificação em compressão fractal de imagens, nenhum resultado foi alcançado e o tempo de compressão continua
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sendo um grande problema.

1.1 Contribuição deste trabalho

Este trabalho abordará os princípios básicos de compressão de imagem, mais precisamente a compressão fractal. Resultados obtidos através da implementação do método
de compressão fractal de imagens escolhido serão discutidos posteriormente, com a finalidade de obter uma breve análise sobre os possíveis benefícios da compressão fractal de
imagens.

1.2 Organização do texto

O Capítulo 2 apresenta os princípios básicos da compressão fractal de imagens,
assim como de outros métodos de compressão, e aponta alguns desafios relacionados ao
tempo de codificação fractal, uma das motivações deste trabalho. O capítulo 3 aborda
alguns dos conceitos básicos necessários para melhor compreender este trabalho. O capítulo 4 contém explicações sobre a compressão fractal. O capítulo 5 especifica o método
escolhido, assim como alguns dos resultados. Capítulo 6 discute os resultados experimentais. Para finalizar, o capítulo 7 conclui este trabalho e aponta algumas possíveis direções
para pesquisa em compressão fractal de imagens.
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2 PRINCIPIOS DA COMPRESSÃO FRACTAL

A compressão fractal é um método de compressão um pouco diferente dos outros
presentes no mercado e também relativamente recente, uma vez que foi primeiramente
proposta por Barnsley em 1988. A ideia inicial era de codificar formas fractais usando um
número muito pequeno de coeficientes. Duas vantagens podem ser levantadas sobre este
tipo de compressão: independência sobre a resolução e rápido processo de decodificação.
Estas duas características fazem da compressão fractal um dos mais promissores métodos
de compressão multimídia.
Geralmente, as técnicas de compressão podem ser classificadas como simétricas
ou assimétricas. Em métodos assimétricos, os processos de compressão e descompressão
possuem uma complexidade similar e levam o mesmo tempo. JPEG é um bom exemplo
deste tipo de método (WALLACE, 1991). Por outro lado, compressão fractal é um método
assimétrico. Métodos assimétricos levam tempos diferentes entre o processo de compressão e descompressão. A ideia básica é de colocar mais esforços durante a compressão e
obter um arquivo de saída capaz de proporcionar uma mais rápida descompressão. Dessa
forma, um dos grandes problemas da compressão fractal está na complexidade durante o
processo de codificação, mais precisamente durante a busca por regiões com alto grau de
similaridade na image.
A primeira etapa sobre a compressão fractal de imagens se dá através da seguinte
maneira. Vamos considerar a existência de uma máquina que reduz pela metade o tamanho da imagem que será codificada e então a reproduz três vezes, de uma determinada
maneira, como podemos ver na Figura 2.1. A segunda etapa se dá através da retroalimentação desta máquina, ou seja, criamos um ciclo entre a saída e a entrada da máquina e
observamos a imagem formada em cada ciclo. Podemos observar que todas as imagens
de saída parecem convergir para a mesma imagem final, formada por três cópias reduzidas de si mesma. Esta é uma característica dos fractais em geral, onde essa imagem para
qual todas convergem é chamada de atrator (attractor, em inglês) para este nosso exemplo.
Figura 2.1: Fotocopiadora de Fisher.

Fonte: (FISHER, 1995)
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Figura 2.2: Três primeiras iterações na fotocopiadora.

Fonte: (FISHER, 1995)

Percebemos também que o atrator final não é afetado pelo processo em si, mas apenas a
posição e orientação das cópias na imagem de saída.
Visto que são as transformações que a imagem de entrada sofre que determinam
o resultado final, são elas o componente mais importante a fim de manipular o processo
chegando ao resultado desejado. Dessa forma, cada transformação diferente leva à um
diferente atrator, onde a única limitação é que tais transformações sejam contrativas, ou
seja, dada a aplicação de uma determinada transformação em dois pontos quaisquer de
uma imagem de entrada, a distância entre esses dois pontos deve ser menor na imagem de
saída. Esta única condição é bem óbvia visto que se os dois pontos fossem separados na
imagem de saída, o atrator seria de tamanho infinito.
De qualquer forma, na prática, transformações da forma da Equação 2.1 permitem
obter uma grande variedade de atratores. Essas transformações afins podem ser traduzidas
em transformações polinomiais de primeira ordem, podendo inverter, rotacionar ou até
mesmo escalar a imagem original de entrada, dependendo do valor dos coeficientes.

  
   
x
ai b i
x
e
   +  i
wi   = 
y
ci d i
y
fi

(2.1)

A Figura 2.3 mostra algumas imagens de entrada sofrendo diferentes transformações, gerando diferentes atratores. Tais transformações reduzem a imagem original pela
metade e copiam para três outras localizações. Na linha (a) temos a imagem original antes

16

Figura 2.3: Diferentes transformações e seus atratores.

Fonte: (FISHER, 1995)

e após a primeira e segunda iteração, segunda e terceira coluna. Neste primeiro caso, nenhuma transformação é aplicada, apenas a cópia para outro local. Na última coluna temos
um zoom para usar tem termos de comparação. Na linha (b) a imagem é copiada e uma
transformação, de giro, é aplicada, o que resulta em um diferente atrator. Já na linha (c),
temos as transformações lineares, primeiramente apresentadas por Barnsley, que resultam
em um atrator no formato de samambaia. Diferentes outras combinações de transformações são capazes de gerar muitos outros tipos de atratores. O que se observa de comum
em todos os três exemplos citados, é que todo atrator é formado por cópias transformadas
da imagem original, ou seja, cada imagem final é formada por cópias transformadas de si
mesmo.
Este método em particular capaz de gerar fractais é um dos mais simples e foi primeiramente pensado por John E. Hutchinson (HUTCHINSON, 1981), utilizando sistemas
de funções iteradas, ou iterated function systems (IFSs) em inglês. Diversos outros métodos existem e, apesar de não serem abordados neste trabalho, são utilizados em muitas
outras aplicações. Se observarmos a Figura 2.3 (c), percebemos que por mais complicado que a imagem fractal final possa parecer, ela ainda é formada pela imagem original
modificada por quatro transformações lineares.
Foi então que Barney sugeriu em um de seus trabalhos que se armazenarmos imagens como coleção de transformações poderia resultar na compressão da imagem original.
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Na Figura 2.3 (c), foram necessárias 4 transformações, cada uma podendo ser representada por 8 números inteiros de 32 bits, totalizando 1024 bits. Já se a imagem fosse armazenada em forma de uma coleção de pixels, o que normalmente acontece, muito mais
espaço seria necessário, aproximadamente 524.288 bits, considerando uma imagem em
preto e branco de tamanho igual a 256 bits por 256 bits. Tal resultado representaria um
grande avanço em termos de compressão de imagens. Dessa forma, se fosse preciso armazenar uma imagem de grande complexidade, isso poderia ser feito guardando apenas
os números representando as transformações e, quando necessário, gerar a imagem. Esta
técnica pode ser empregada à qualquer tipo de imagem, de forma que ao invés de guardar
a original, um retrato por exemplo, salvamos apenas as transformações capazes de formar
a imagem. O desafio seria então encontrar tais transformações necessárias para formar a
imagem à ser enviada ou armazenada.
Os métodos existentes de compressão fractal de imagens podem ser caracterizados
como fractais de várias maneiras. A imagem é codificada na forma de uma coleção de
transformações lineares capazes de gerar uma imagem muito próxima daquela a ser transmitida ou armazenada. Assim como nos exemplos citados na Figura 2.2, qualquer imagem
pode ser reconstruída a partir das sucessivas transformações armazenadas, de forma que
a imagem gerada após cada iteração tem uma boa qualidade de detalhes. Sendo assim, a
imagem pode ser decodificada em qualquer tamanho. Seria natural imaginar que já que a
imagem decodificada possui alta qualidade de detalhes em cada iteração, nós poderíamos
aplicar um zoom e observar detalhes microscópicos. Uma explicação simples, e óbvia,
capaz de explicar o porquê de não acontecer desta maneira, é que os detalhes observados
em cada iteração não tem relação com a imagem original que se deseja reconstruir, mas
sim com as sucessivas transformações aplicadas até então. De qualquer forma, em alguns
casos, após aplicação de algumas transformações, já é possível observar a imagem que
será formada, como no exemplo na Figura 2 onde observamos, perceptivelmente, que a
imagem gerada a partir das transformações é melhor que a imagem original (é possível
observar uma grande pixelação nas bordas do chapéu) em questão de detalhamento. Este
comportamento é previsto, uma vez que a imagem decodificada deve apresentar um bom
grau de detalhamento em todas as etapas de decodificação, como mencionado anteriormente.
No exemplo citado anteriormente, vimos que seria necessário 1024 bits para armazenar as transformações utilizadas para gerar a imagem. Por outro lado, se a imagem
fosse armazenada em forma de uma coleção de pixels, a quantidade de memória neces-
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Figura 2.4: Parte de uma imagem após 4 iterações (esquerda) e a imagem original com
um zoom de 4 vezes (direita).

sária seria igual a 65.536 Bytes. Métodos de compressão de imagem são normalmente
avaliados levando em consideração sua taxa de compressão e o espaço necessário para
armazenar a imagem já comprimida. Ficamos então com uma taxa de compressão igual
a 65.536/1024 = 64 (64:1). Comparar este com outros métodos de compressão de imagem pode ser um problema, visto que uma imagem pode ser decodificada em diferentes
escalas e iterações e então ter diferentes taxas de compressão.
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3 CONCEITOS BÁSICOS DE COMPRESSÃO DE IMAGENS

Os recursos necessários para transmitir e armazenar imagens são muito altos, o que
aumenta a necessidade de encontrar melhores técnicas e métodos de compressão de imagens e vídeos (KUMAR, 2016). Este capítulo apresentará todas as informações básicas
sobre compressão de imagem, necessárias para melhor entender as técnicas de compressão de imagem tradicionais. Todos os passos básicos de um processo de compressão e
descompressão estão descritos na Figura 3 e serão discutidos posteriormente.
Figura 3.1: Diagrama de um compressor/Decompressor genérico.

3.1 Características de imagens digitais

Existem diversas maneiras diferentes com as quais uma imagem pode ser compactada. Os formatos mais comuns de imagens são: PBM, JPEG, GIF e PNG. O formato
PBM (Portable Bitmap) se divide ainda em três outros tipos: preto e branco, tons de cinza
e colorido. O arquivo de imagem PBM consiste em quatro campos. O primeiro campo,
primeira linha do arquivo da Figura 3.1, é o identificador do tipo de imagem, conforme a
Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Tipos de imagem BMP.
Type ASCII Binary
BPM

P1

P4

PGM

P2

P5

PPM

P3

P6
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A segunda linha do arquivo descreve a dimensão da imagem, em termos de pixels. No exemplo da Figura 3.1 temos uma imagem de 24 pixels de largura e 7 pixels
de comprimento. Já a terceira linha indica o valor máximo que cada pixel pode ter, que
vai desde totalmente branco, passando por alguns níveis de tons de cinza, até totalmente
escuro. No caso do formato PGM, cada pixel é representado por um valor numérico, onde
o valor máximo de cada um é 15, para este exemplo. A quarta e última parte do arquivo é
composta pelos dados da imagem, ou seja, os valores representando cada pixel. O arquivo
PGM foi escolhido para ser utilizado neste trabalho, visto seu formato simples que facilita
a manipulação de dados e também pela qualidade aceitável das imagens.
Figura 3.2: Representação de um arquivo de imagem PGM.

Fonte: (LOPES, 2003)

JPEG, abreviação para Joint Photographic Expert Group, é uma técnica de compressão com perdas largamente utilizada em aplicações multimídia. O diagrama básico
de compressão JPEG é descrito na Figura 3.1
Figura 3.3: Diagrama de um codificador JPEG padrão.

Fonte: (WALLACE, 1991)

O bloco FDCT primeiramente divide a imagem em vários pequenos blocos, normalmente de dimensões 8 por 8 pixels, depois converte os valores de intensidade de cada
pixel em seus equivalentes no espaço de frequência para que o sinal de imagem possa ser
representado em termos de uma soma de sinusóides com diferentes freqüências e ampli-
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tudes. Após este processo, obtemos um conjunto de 64 funções coseno com diferentes
amplitudes (GARG, 2016). A compressão é feita descartando os termos com a maior
freqüência, considerando que, geralmente, a maioria das informações visuais está presente nos termos de freqüência mais baixa. Este processo causa uma pequena perda em
termos de detalhes na imagem, que geralmente não é muito percebida pelo sistema visual
humano. O próximo passo, após a quantificação e a varredura (ziguezague, por exemplo), é gerado um vetor unidimensional com vários zeros consecutivos. O passo final é
codificar usando uma tabela Huffman predefinida, específica para o padrão JPEG.
A especificação de formato GIF foi descrita pela primeira vez em 1987. Uma
imagem GIF pode conter de 2 a 256 cores (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256) entre os
16,8 milhões de sua paleta. Este formato de arquivo é amplamente utilizado na internet
por causa do seu tamanho compacto. No entanto, graças ao número limitado de cores,
as imagens obtidas por este formato não são realistas para o uso em aplicações de alta
qualidade.
O formato GIF é de propriedade da CompuServe Inc. O GIF tornou-se popular por
utilizar a compressão de dados Lempel Ziv Welch (LZW) que permitiu que imagens relativamente grandes fossem baixadas em um tempo razoável. O algoritmo de codificação
LZW tem como principal idéia construir um dicionário de símbolos a partir da informação sendo processada pelo algoritmo. A característica de armazenar imagens múltiplas
em um arquivo é amplamente utilizada na em sites de internet com a finalidade de produzir animações simples. As principais características do formato GIF são a possibilidade
de utilizar até 256 cores, usando de 1 a 8 bits por pixel, assim como múltiplas imagens
por arquivo.
O formato PNG é um dos mais recentes formatos de arquivos portáteis e sua primeira especificação apareceu em 1996. O formato foi projetado com o objetivo de substituir o formato GIF e oferece suporte à três tipos principais de imagens: true color, escala
de cinza e paleta de cores (8 bits) (CROCKER, 1995). O formato PNG é gratuito e foi
criado para ser usado em qualquer aplicativo sem a necessidade de licenças ou pagamentos.

3.2 Redundância de informação

A redundância em uma imagem pode ser identificada e explorada durante o processo de compressão. Existem três tipos principais de redundância de informação em uma
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imagem.
A redundância espacial, abordada neste trabalho, pode ser explorada através da
relação geométrica ou estrutural entre objetos na imagem (pixels vizinhos costumam ter
valores semelhantes). Assim, o valor de cada pixel é previsto a partir dos valores de
seus vizinhos e sua informação é relativamente pequena. Para aproveitar esse recurso, a
representação da imagem por uma matriz de pixels bidimensional não é mais eficiente,
então surge a necessidade de um formato mais eficiente. Uma boa maneira de reduzir a
redundância espacial é armazenar apenas a diferença entre pixels adjacentes.
Existe também a redundância de codificação (Coding Redundancy). De maneira
simplificada, um código é um sistema de símbolos (letras, números e bits) usado para
representar um bloco de informações ou um conjunto de eventos. Para cada informação
é atribuída uma sequência de símbolos, onde o número de símbolos em cada sequência
é chamado de comprimento ou o tamanho. A redundância de codificação ocorre devido
à representação ineficiente dos valores de cada pixel (alguns valores de pixels são mais
comuns do que outros), uma vez que o mesmo número de bits é usado para representar o
valor de intensidade de cada pixel, ainda mais e menos provável. Esse tipo de redundância
é explorada calculando a probabilidade de ocorrência de cada valor de intensidade da imagem, bem como o número médio de bits necessários para representar cada pixel. Assim,
podemos criar novos símbolos usando o número mínimo de bits necessários para representar cada valor de intensidade da imagem, o que reduz consideravelmente o tamanho
da imagem.
A redundância psicovisual é outro tipo de redundância. A compressão baseada
na redundância psicovisual explora a imprecisão do sistema visual humano para perceber
certos detalhes em uma imagem. De fato, o sistema visual humano não responde com
a mesma sensibilidade a todas as informações visuais (algumas diferenças de cores são
imperceptíveis, por exemplo). Esta redundância difere das outras por se tratar de um
processo com perdas, parte da informação presente na imagem é eliminada de forma
irreversível.

3.3 Compressão com e sem perdas

A compressão de imagem sem perdas preserva as informações originais para que
a imagem exata possa ser reconstruída a partir da imagem comprimida. Neste tipo de
método, a redundância espacial, entre os pixels, é explorada e nenhum dado é perdido du-
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rante o processo de compressão. Assim, toda a informação necessária para a reconstrução
exata da imagem são preservadas. A qualidade da técnica de compressão é diretamente
proporcional à taxa de compressão. Por isso, para este método, quanto maior a taxa de
compressão, melhor é a técnica de compressão. O algoritmo Huffman (usado em formatos
como PCX, PNG, GIF), RLE e LZW são alguns exemplos de métodos sem perdas.
Na compressão de imagem com perda, parte da informação original da imagem é
perdida durante a compressão, de forma que obtemos um arquivo comprimido, mantendo
uma qualidade aceitável em comparação com a imagem original. Este método é mais
eficiente quando se trata da área de armazenamento final devido à sua taxa de compressão,
superior à compressão sem perdas. Diferentes formas de compressão com perdas causam
diferentes degradações na imagem e não são adequadas para algumas aplicações, como
transmissão de sinais de satélite ou aplicações envolvendo imagens médicas.
Algoritmos de compressão eficientes devem sempre levar em consideração as características intrínsecas da visão humana. Erros e falhas causados pela compressão com
perdas que podem ser perceptíveis aos sistemas visuais humanos são chamados de artefatos de compressão. A verdadeira razão para o uso da compressão com perdas é a sua alta
capacidade de compressão, significativamente maior e, em muitas situações, é aceitável a
perda de pequenas quantidades de informação a fim de obter uma maior compressão.
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4 COMPRESSÃO FRACTAL DE IMAGENS

Este capítulo explica o processo típico de codificação e decodificação fractal de
uma imagem, pelo método de Jacquin (JACQUIN, 1990).

4.1 Processo de codificação

Primeiramente, a imagem inicial é dividida em pequenos blocos sem sobreposição,
Range Blocks e Domain Blocks. Para cada Range Block, o algoritmo deve encontrar o
Domain Block que é o mais parecido com o atual Range Block, depois de sofrer algumas
transformações. A Figura 4.1 mostra esse processo de particionamento, que será melhor
explicado na Seção 4.2. Quanto maior o tamanho dos blocos, menor o arquivo codificado,
porém menor a qualidade da imagem reconstruída.
Figura 4.1: Range Blocks (esquerda) e Domain Blocks (direita).

Fonte: (JACQUIN, 1990)

Um ponto-chave durante a partição da imagem em Domain Blocks e Range Blocks
é que o bloco de destino deve ser menor, quando o método Quadtree é utilizado, do que os
blocos de origem. Caso contrário, teremos um aumento no tamanho da imagem e não uma
diminuição. Um fractal tem um padrão que repete ao infinito, encolhendo. Além disso,
perdemos essa propriedade se a partição de Domain Blocks for maior que a partição de
Range Blocks, de maneira que a imagem não convergiria para uma aproximação fractal
da imagem original. As transformações realizadas nos Domain Blocks são necessárias
para torná-lo mais semelhante ao atual Range Block, diminuindo o erro e aumentando a
compressão.
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O Domain Block com a transformação que minimiza a distorção, calculada usando
a Equação 4.3, entre os dois blocos (Domain e Range) gera a melhor combinação entre
os dois. Após o processo de codificação, o fator de contraste, de luminância e posição são
armazeados em um arquivo que descreve toda a transformação. Este arquivo é chamado
de código fractal. A busca pelo melhor Domain Block, menor erro entre os dois blocos, é
a parte que mais toma tempo durante todo o processo (JACQUIN, 1990).

4.2 Métodos de particionamento

Outros estudos propuseram métodos diferentes para particionar os blocos. Barnsley descreve uma partição quadtree onde o método de classificação divide o conjunto de
Domain Blocks em classes, de acordo com a média de ocorrências em quatro quadrantes
do bloco em questão (FISHER, 1995).
Figura 4.2: Particioinamento Quadtree (esquerda) e HV (direita).

Fonte: (WOHLBERG, 1999)

Na partição Quadtree, cada nó na árvore representa uma área quadrada na imagem e esses nós podem ser subdivididos em outros quatro nós quadrados, cada um com
o mesmo tamanho, conforme a Figura 4.2. Esta partição é adaptável e produz divisões
diferentes para imagens diferentes. Assim, obtemos uma redução do espaço de pesquisa
enquanto a qualidade do processo de reconstrução é preservada. Outra partição, também
proposta por Fisher, é a partição HV. Este método é semelhante ao particionamento Quadtree, mas neste caso, as partições retangulares são exploradas e não mais áreas quadradas.
Uma das primeiras etapas da compressão é o particionamento da imagem original
em dois grupos de blocos distintos, como já mencionado anteriormente. Primeiramente,
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dividimos a imagem em uma coleção de Range Blocks Ri . Então para cada Ri , procuramos na coleção de Domain Blocks Di pelo bloco que mais se aproxima do bloco Ri ,
gerando o menor erro. Nos obtemos então o conjunto de transformações capaz de gerar
uma aproximação da imagem original.

4.3 Transformações lineares

A Figura 4.3 ilustra a busca da melhor transformação para um determinado bloco.
Consideramos D como o conjunto de Domain Blocks e T o conjunto de possíveis transformações. O algoritmo busca a melhor transformação dentro do conjunto T que faz com
que o Domain Block Di fique mais parecido com o Range Block Ri , diminuindo o erro
máximo e atingindo a taxa de compressão máxima.
Figura 4.3: Busca pela melhor transformação.

Fonte: (JACQUIN, 1992)

O primeiro trabalho de Jacquin (JACQUIN, 1990) propôs um conjunto de transformações a serem aplicadas nos Domain Blocks. A lista a seguir contém algumas dessas
possíveis transformações, incluindo transformações geométricas de isometrias dos blocos
quadrados, bem como transformações de valores de pixels que alteram a luminância geral
do bloco.
1. Identity.
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2. Orthogonal reflection about mid-vertical axis of block.
3. Orthogonal reflection about mid-horizontal axis of block.
4. Orthogonal reflection about first diagonal (i = j) of block.
5. Orthogonal reflection about second diagonal of block.
6. Rotation around center of block, through + 90 ◦ .
7. Rotation around center of block, through + 180 ◦ .
8. Rotation around center of block, through - 90 ◦ .
Para aplicar essas transformações, existem alguns operadores lineares:
• Absorption at the gray level g0 .
• Translation by ∆g .
• Gray level scaling by α ∈ [0, 1].
Nós obtemos as seguintes equações (Di j)T = αi j.Di j + ∆g , onde αi j e ∆g são
parâmetros que serão armazenados no código fractal.
Como dito anteriormente, uma das únicas exigências sobre as transformações é
que elas sejam contractivas. Uma transformação w é considerada contractiva se para
quaisquer dois pontos P1 e P2 , a distância
d(w(P1 ), w(P2 )) < sd(P1 , P2 )

(4.1)

para s < 1, onde d é a distância entre os pontos. Esta definição pode ser aplicada
de maneira geral à qualquer espaço no qual podemos medir distância entre dois pontos.
Nesse caso, trabalhamos em um plano cartesiano de duas dimensões, de modo que, se
dois pontos tiverem coordenadas P1 = (x1 , y2 ) e P2 = (x1 , y2 ), a distância entre eles é
calculada utilizando a equação

4.4 Método dos mínimo quadrados (MMQ)

Trata-se de um método matemático que visa encontrar o melhor ajuste, ou menor
diferença, entre dois conjuntos de dados. O objetivo é maximizar este grau de ajuste. O
papel deste estimador na compressão fractal aparece durante o processo de codificação,
na busca por blocos similares. Para cada Range Block, é preciso encontrar o Domain
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Block onde a condição é minimizada.
d(Ri , Dm(i) ) = min(d(Ri , Dk )) | ∀Tk

(4.2)

Sendo assim, através de uma busca exaustiva em todo o conjunto Domain Block,
o melhor bloco é selecionado para cada Range Block, conforme o seguinte algoritmo.
Na equação 4.3, Dk é a k-ésimo Domain Block na coleção de Domain Blocks,
Ri representa o i-ésimo Range Block da imagem original e Dm(i) é o Domain Block que
minimiza o valor de distorção com o Range Block.

4.5 Sistema de funções iteradas (IFS)

Sistemas de Funções Iteradas (IFS) permitem gerar imagens fractais através de
um conjunto de transformações afins (BARNSLEY, 1988). No entanto, codificar imagens reais requer uma certa adaptação. Uma possibilidade é explorar as semelhanças
locais presentes na imagem. Jacquin (JACQUIN, 1990) foi o primeiro a introduzir um algoritmo automático para a compressão de imagens com fractals. O algoritmo consiste em
dividir a imagem em blocos de tamanho predefinidos, aplicar transformações, de modo
que se assemelhe a um outro bloco de tamanho superior, na mesma imagem, gerando o
menor erro possível, conforme explicado anteriormente. Este algoritmo visa otimizar a
compressão, aumentando a redundância entre os blocos, aplicando transformações em um
dos blocos. Esse processo é chamado de IFS local (L-IFS).
Sendo assim, um sistema de funções iteradas consiste basicamente em uma coleção de transformações constrativas do tipo R2 → R2 . Essa coleção define um mapa de
transformações que pode ser definido pela Equação 4.3.

W (S) =

n
[

ωi (S)

(4.3)

i=1

O mapa definido pela Equação 4.3 é aplicado à coleções de pontos em um plano,
ou seja, a união de n cópias reduzidas da imagem original. W(S) é então o conjunto
de transformações, aplicadas às cópias reduzidas da imagem original, conjunto representado por S, capaz de reproduzir tal imagem (processo de decodificação). As principais
vantagens deste método são:
• Alta taxa de compressão.
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• Independência sobre a resolução da imagem.
• Simples processo de descompressão.
A principal desvantagem desta técnica está no tempo necessário para determinar
os códigos IFS para a imagem comprimida. Vários trabalhos de pesquisa se basearam em
dois eixos já mencionados (particionamento Quadtree e HV), bem como a aceleração do
processo de codificação através do desenvolvimento de esquemas híbridos e algoritmos
de paralelização.

4.6 Processo de decodificação

O processo de descodificação fractal de imagem é muito mais simples do que o
processo de codificação. Primeiro, o código fractal, arquivo gerado à partir da compressão, é carregado, então a imagem é restaurada aplicando todas as transformações descritas
no código fractal. Este processo ocorre de forma iterativa até a imagem ser restaurada.
De acordo com o teorema do ponto fixo, todas essas iterações convergem para um ponto
fixo, que neste caso é a imagem reconstruída.

4.7 Compressão fractal e JPEG

Uma vez que JPEG é atualmente o método de compressão de imagens mais utilizado, servirá de ponto de comparação para a técnica implementada neste trabalho. A
técnica explorada durante a compressão JPEG é a Discrete Cosine Transform (DCT), que
após dividir a imagem em blocos, converte o valor de intensidade de cada pixel em seus
equivalentes no domínio frêquencia. O diagrama completo pode ser visto na Figura 3.1,
anteriormente discutida.
Tabela 4.1: Comparação entre compressão fractal e JPEG.
Fractal
JPEG
Método de Compressão
Resolução da Imagem
Compressão
Descompressão

Assimétrico

Simétrico

Independe

Depende

Lenta

Rápida

Muito rápida

Rápida

O JPEG, como mencionado anteriormente, é um método de compressão simétrico,
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o que significa que a complexidade da etapa de compressão é a mesma, ou similar, que a
de descompressão. Um outro exemplo de método simétrico é o algoritmo de codificação
LZW, baseado em dicionários. Por outro lado, a compressão fractal é um método assimétrico, onde o processo de descompressão é muito mais rápido comparado ao de compressão. Este tipo de método se mostra útil quando a aplicação deve comprimir apenas
uma vez, mas descomprimir várias vezes, como em músicas MP3, por exemplo. Logo,
enquanto a compressão JPEG tem vantagem quando se trata de tempo de codificação, a
compressão fractal ganha em tempo de decodificação.
Resumindo, as principais vantagens e desvantagens entre o método fractal e JPEG
são listadas a seguir.
• Melhor em altas taxas de compressão, pior em baixas taxas de compressão.
• Tempo de compressão muito maior.
• Imagem reconstruída com uma aparência muito mais natural.
• Zoom mais detalhado.
• Tempo de descompressão igual, as vezes menor.
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5 ALGORITMO IMPLEMENTADO

Após um estudo sobre as técnicas de compressão existente, entre elas os métodos
presentes na compressão fractal de imagens, um algoritmo foi implementado utilizando a
linguagem C++. O objetivo é de gerar resultados à partir de um conjunto de imagens e
avaliar a capacidade de compressão do algoritmo escolhido. Este capítulo começa então
por explicar o algoritmo de maneira geral, de modo que as seções seguintes entraram mais
a fundo no funcionamento de cada módulo em específico.

5.1 Diagrama geral

O diagrama abaixo representa todo o processo de compressão implementado neste
trabalho.
Figura 5.1: Diagrama geral.

O algoritmo implementado se assemelha muito ao algoritmo proposto por Jacquins, porém com algumas diferenças que facilitam sua programação. A primeira etapa
consiste em obter os dados da imagem e armazená-los em uma estrutura de dados que
facilite a manipulação da informação. Sendo assim, uma imagem de tamanho NxN é utilizada como entrada e seus dados são armazenados em memória. O formato de arquivo
escolhido, descrito nas seções anteriores, facilita tal manipulação.
Esta imagem de entrada é reduzida em duas vezes e armazenada também em me-
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mória, na mesma estrutura de dados citada no parágrafo anterior.
Conforme será explicado em seguida, ao contrário do algoritmo de Jacquins, a
imagem não sofre um particionamento real, ou seja, seus dados não são particionados e
armazenados em diferentes espaços de memória. O que acontece é um particionamento
lógico, os dados permanecem onde estão e são recolhidos conforme a necessidade. Sendo
assim, as etapas de particionamento descritas na Figura 5.1 serve para facilitar o entendimento do algoritmo, porém não ocupa tempo de processamento.
O processo de particionamento vai gerar:
• ( NL )2 Range Blocks de tamanho LxL.
• ( NL )2 Domain BLocks de tamanho 2Lx2L.
Cada Range Block, de 1 à ( NL )2 , é comparado com com cada Domain Block,
após sofrer um das possíveis transformações. Todos os Domain Blocks, de 1 à ( NL )2 , são
testados, assim como todas as transformações disponíveis.
A comparação dos blocos acontece através da simples diferença entre os dois blocos, Range Block e Domain Block transformado. Uma melhor explicação será dada a
seguir na Figura 5.6.

5.2 Estrutura da imagem

A primeira etapa necessária é copiar os dados da imagem para uma estrutura local
em memória, para assim manipular a informação da imagem. Uma estrutura simples
é utilizada, conforme a Figura 5.2. Imagens no formato PGM foram utilizadas neste
trabalho, por conta da aceitável qualidade e simplicidade da estrutura do arquivo.
Figura 5.2: Estrutura de dados da imagem.

A estrutura de dados utilizada neste trabalho é muito similar com o formato origi-
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nal da imagem e pode ser visto na Figura 5.2. Ela começa com Um pequeno cabeçalho
informando o tipo de imagem, "P5"para imagens PGM, assim como sua dimensão. A
variável valorMaximo indica o valor máximo que cada pixel pode ter. Se por exemplo
ValorMaximo for igual a 255, significa que cada pixel pode variar de 0 até 255. As duas
ultimas variáveis são ponteiros, apontando para as posições de memória onde estão armazenados os dados da imagem original e onde estarão os dados da imagem reduzida.

5.3 Downscale

Um método muito simples foi utilizado a fim de gerar a versão reduzida da imagem de entrada. Basicamente, é feita a média aritmética entre quatro pixels vizinhos da
imagem, gerando o novo pixel da imagem reduzida. Assim, com este método, obtemos
uma imagem duas vezes menor em relação à original, com boa qualidade.

Figura 5.3: Representação do processo Downscale.

Na Figura 5.3, observamos a transformação de um bloco de 4 pixels por 4 pixels
em um bloco de 2 pixels por 2 pixels. Temos o novo bloco a direita. Porém, como foi
referido anteriormente, as informações sobre os pixels da imagem são distribuídos de
forma contínua, como na Figura 5.4
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Figura 5.4: Transformação dos pixels usando Downscale.

Esta transformação pode ser descrita na forma de equações dada pelas seguintes
expressões.

Após a execução, conseguimos ter um bom resultado, com a proporção desejada
e de boa qualidade, como vemos na Figura 5.5
Figura 5.5: Transformação da imagem.

Os dados da imagem duas vezes reduzida é armazenada na mesma estrutura de
dados previamente comentada.
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5.4 Particionamento

Os principais métodos de particionamento foram discutidos nas Seção 4.2. Após
uma breve análise baseada em outros trabalhos, a conclusão é que o método de particionamento que melhor se adequa a este projeto é a partição do bloco Quadtree. A abordagem
proposta por Jacquin será implementada, após uma atualização será feita para obter a
partição Quadtree.
Suponha que estamos lidando com uma imagem de 256x256 na qual cada pixel
é representado por 256 bits, níveis de cinza. Chamamos essa imagem Range Image.
Em seguida, reduzimos a média (amostragem descendente e filtragem baixa) a imagem
original para 128x128. Chamamos essa nova imagem de Domain Image.
Figura 5.6: Particionamento em Domain e Range Block.

Então dividimos as duas imagens, Domain e Range, em blocos 16x16 pixels, conforme Figura 5.6. No final desta etapa obtemos dois conjuntos, ou coleções, de imagens,
Domain e Range. Porém, o processo de particionamento acontece um pouco diferente
nesta implementação. Os blocos não são previamente divididos e realocados em diferentes estruturas de dados. Ao invés disso, os dados de ambas as imagens permanecem
como anteriormente, porém a informação referentes à cada bloco é copiada para variáveis
temporárias e utilizada em cada comparação, o que economiza em termos de espaço de
armazenamento.
O tamanho dos blocos durante o processo de particionamento tem um impacto direto em relação à qualidade da imagem decodificada, assim como na taxa de compressão,
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conforme veremos nos próximos capítulos.

5.5 Transformando os blocos

Após termos a definição dos dois conjuntos Domain e Range, testamos todas as
possibilidades de transformações, aplicadas no respectivo Domain Block, que por sua vez
será comparado com o Range Block em questão. Neste trabalho foram implementadas
todas as transformações citadas na Seção 4.3.

(Dij )T = αij .Dij + ∆g

(5.1)

A função responsável por executar as transformações tem por base a técnica de
Jacquin e aplica as transformações de acordo com a Equação 2.1, já mencionada. As
transformações são efetuadas usando deslocamentos de pixel dentro do bloco, de acordo
com a simetria, assim como fazendo variar a tonalidade de cada pixel. No final, obtemos a
melhor transformação que melhor aproxima o Domain Block ao Range Block em questão
é armazenada (αi j e ∆g ) em uma posição do vetor de saída.

5.6 Comparação entre os blocos

Alguns parâmetros são necessários para a comparação. O primeiro deles é a média
de cada bloco. A média de cada Domain Block é calculada após a aplicação da respectiva
transformação.
A comparação acontece entre o Domain Block já transformado e o atual Range
Block. De forma simples, a média aritmética de cada já transformado Domain Block
(Di )T é calculada através da Equação 5.2.
PN
M ((Dj )T ) =

j=1 (Dj )T

N

(5.2)

Onde N é o número total de pixels compondo um determinado bloco Dj . A média
do Range Block Ri é calculada de maneira análoga. Três etapas consecutivas são resposáveis por calcular o erro entre os dois blocos e alguns outros parâmetros são necessários
para realizar o cálculo do erro entre os dois blocos. O fator de escala marca a diferença
entre entre cada pixel, dentro de um determinado bloco, em um eixo cartesiano x, en-
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quanto o Offset guarda um deslocamento em um eixo cartesiano y, conforme a Equação
5.5 e 5.6.
1. Scale:
DomainV alue = Dj x, y − M ((Dj )T )

(5.3)

RangeV alue = Ri x, y − M (Ri )

(5.4)

Scale =

DomainV alue ∗ RangeV alue
DomainV alue ∗ DomainV alue

(5.5)

2. Offset:
Of f set = M (Ri ) − Scale ∗ M ((Dj )T )

(5.6)

Dif f = Scale ∗ DomainV alue − RangeV alue

(5.7)

3. Erro:

Erro =

(Dif f )2
(N )2

(5.8)

O erro calculado é então comparado com o menor erro encontrado até então, para
o respectivo Ri .
O erro é então comparado e armazenado, de maneira que ao final de todas as
possíveis comparações, obtemos o menor, apontando para o bloco mais similar. O mesmo
processo acontece de maneira recursiva. A função que executa a busca pelo melhor bloco
é chamada de maneira recursiva, quatro vezes, enviando como entrada um dos quatro
quadrantes do bloco. Este processo se repete até que não seja mais possível dividir o
bloco, conforme a Figura 5.7. O menor erro é armazenado, em um vetor, junto com os
seguintes parâmetros, necessários para reconstrução da imagem:
• Tamanho do bloco.
• Transformação aplicada ao bloco Dj .
• Melhor Scale.
• Melhor Offset.
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O Range Block é dividido em quatro partes iguais, divisão Quadtree, e o mesmo
processo é realizado para os 4 novos blocos formados. Para isso, a mesma função é
chamada recursivamente, de maneira que o processo termina apenas quando o bloco não
pode mais ser dividido, bloco com quatro pixels. A Figura 5.7 ilustra a divisão.
Figura 5.7: Particionamento em Domain e Range Block.

5.7 Processo de reconstrução da imagem

A imagem é reconstruída a partir da aplicação das transformações armazenadas
durante a codificação, de maneira iterativa. A função de transformação utilizada nesta
etapa é a mesma responsável por transformar o Domain Block durante o processo de
codificação. Uma imagem qualquer inicial Ωinit é utilizada e as transformações são aplicadas em cada bloco e sub-bloco. A qualidade da imagem reconstruída é proporcional
ao número de iterações utilizadas durante a decodificação, ou seja, mais iterações geram
uma imagem de melhor qualidade. A primeira iterações é aplicada ao bloco mais exterior, logo este mesmo bloco é dividido em quatro partes onde a segunda iteração acontece.
Este processo se repete até que não seja mais possível dividir o bloco atual ou quando obtemos uma imagem de boa qualidade. A transformação em toda a imagem inicial pode
ser descrita da seguinte forma:
Ω1 = T (Ωinit )
Ω2 = T (Ω1 )
Ω3 = T (Ω2 )
...=...
ΩN = T (ΩN −1 )
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As transformações podem ser expressadas como duas transformações distintas, já
que antes de aplicar as transformações, a imagem é duas vezes reduzida. T representa o
conjunto das transformações definidas pelo mapeamento dos Domain Blocks aos Range
Blocks, conforme registrado no código fractal. Veremos que ΩN convergirá para uma boa
aproximação de Ωorig em menos de 8 iterações.

40

6 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados experimentais para fins de avaliação do algoritmo implementado e comparação com os trabalhos relacionados. O objetivo principal
deste trabalho é avalizar algumas das técnicas já existentes, através da escolha e implementação de um destes métodos, assim como iniciar uma discussão sobre o tempo gasto
durante o processo de compressão em métodos fractais.
Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos através da implementação
da técnica escolhida, utilizando a linguagem C++, compilado e simulado sobre a seguinte
configuração: Intel i5 2.8GHz, 4GB de RAM.
Podemos analisar a imagem recontruída de maneira subjetiva, o que funciona em
alguns casos, onde temos aplicações que não necessitam de máxima precisão, mas para a
maioria dos casos é necessário uma análise mais objetiva. Analisando subjetivamente a
imagem reconstruída, na Figura 6.1, percebemos que apesar de a imagem ter sido recriada
com um bom nível de precisão, algumas partes permanecem diferentes da original. Tratase de um método de compressão com perda, o que significa que a imagem obtida após a
descompressão não é identica à imagem original, como podemos constatar na Figura 6.1.

6.1 Reconstrução da imagem

A Tabela 6.1 contém a configuração utilizada durante esta reconstrução. O processo de reconstrução da imagem original consiste nas aplicações das transformações
descritas no código fractal iterativamente para alguma imagem inicial Ωinit , até que a
imagem codificada seja recuperada.
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Tabela 6.1: Configuração utilizada para a reconstrução da imagem.
Parâmetros
Configuração
Tamanho da Imagem (Bytes)

65.536

Resolução da Imagem (Pixel)

256x256

Quantidade de Blocos (Pixel)

256

Tamanho dos Blocos (Pixel)

16x16

Tempo de Compressão Final (ms)

4.968

Tempo de Descompressão (ms)

3,022

Taxa de Compressão

1,5114:1

Taxa de Redundância

33,83%

MSE

81

PSNR (dB)

29,0449

Tamanho do Código Fractal (Bytes)

43.360

Duas das métricas de erro utilizadas para a comparação são o Erro Quadrático
Médio, também expressa como PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), e a Relação SinalRuído de Pico, expressa em inglês como Mean Square Error (MSE). Enquato MSE é o
erro acumulado ao quadrado entre a imagem comprimida e a imagem original, PSNR é
uma medida do erro de pico. As duas Equações matemáticas para os dois são:
M −1 N −1
1 XX
M SE =
k|I(i, j) − K(i, j))k2
M N i=0 i=0

(6.1)

Sendo assim, a relação sinal-ruído de pico define-se como:

P SN R = 10log10 (

M AXI2
M AXI
) = 20log10 ( √
)
M SE
M SE

(6.2)

Onde MAX indica o valor máximo possível para um pixel em uma determinada
imagem. Neste caso, os pixels são representandos por bits, cada um com um valor máximo de 255. Usa-se então M AXI = 2b − 1.
A redundância da imagem final reconstruída foi calculada utilizando a Equação
6.3, onde R é a taxa de redundância da imagem e C representa a taxa de compressão.
R=1−

1
C

(6.3)
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Figura 6.1: Cinco primeiras iterações durante o processo de decodificação.

(a) 1◦ Iteração.

(b) 2◦ Iteração.

(c) 3◦ Iteração.

(d) 4◦ Iteração.

(e) 5◦ Iteração.

(f) Imagem original.
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6.2 Efeito da escolha de tamanho de blocos

Esta seção tem por objetivo observar o efeito que a variação do tamanho dos blocos tem sobre o processo de compressão e qualidade final da imagem. Neste primeiro
método, variamos o tamanho dos blocos e submetemos a mesma imagem ao processo
de compressão. Todos os outros parâmetros foram fixados. As configurações utilizadas
assim como os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 6.2.

Tabela 6.2: Efeito da variação de blocos sobre a compressão.
Parâmetros
Método I Método II Método III
Tamanho da Imagem (Bytes)

65.536

65.536

65.536

Resolução da Imagem (Pixel)

256x256

256x256

256x256

Quantidade de Blocos (Pixel)

64

256

4.096

Tamanho dos Blocos (Pixel)

32x32

8x8

4x4

5

5

5

Tempo de Compressão (ms)

4.791

4.817

5.973

Tempo de Descompressão (ms)

3,282

3,545

4,345

1,5124:1

1,4531:1

1,0561:1

43.330

45.100

62.050

Número de Iterações

Taxa de Compressão
Tamanho do Código Fractal (Bytes)

A mesma imagem foi utilizada durante os três métodos, o que significa que o
mesmo nível de homogeneidade foi explorado. Observando a Tabela 6.2, podemos concluir a existência de uma relação inversamente proporcional entre o tamanho dos blocos
utilizados, durante o processo de particionamento, e o tempo de compressão e descompressão. Quanto menor o tamanho de cada bloco, maior a quantidade de blocos necessários, o que resulta em um aumento no número de transformações necessárias, assim como
o arquivo final (código fractal).
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Figura 6.2: Efeito do tamanho dos blocos durante a reconstrução da imagem (Decodificação).

(a) Método I - Blocos de 32x32.

(c) Método III - Blocos de 4x4.

(b) Método II - Blocos de 8x8.

(d) Imagem original.

A diferença em termos de qualidade se torna muito visível quando observamos as
imagens (a) e (c), na Figura 6.2.
Na ausência de ruído, as duas imagens seriam idênticas e a MSE igual à zero.
Sendo assim, o PSNR tenderia ao infinito. Ao observar o gráfico na Figura 6.3, vemos que
conforme diminuímos o tamanho dos blocos, aumentamos exponencialmente o tempo de
compressão, o que é esperado já que diminuindo o tamanho de cada bloco, aumentamos
muito o número de blocos e transformações necessárias. O tempo de descompressão,
assim como o PSNR também aumentam, visto que a qualidade da imagem reconstruída é
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inversamente proporcional ao tamanho dos blocos, durante a etapa de particionamento.

Figura 6.3: Comportamento da compressão através do aumento do número de blocos.

Outros trabalhos consideram a divisão dos Domain Blocks em diferentes categorias, de maneira que a busca não mais aconteceria em toda a imagem, mas somente
em algumas destas categorias. Cada categoria contém blocos com características semelhantes tais como homogeneidade, por exemplo. Logo, a busca se tornaria muito menor,
assim como o tempo de codificação. Apesar deste ponto positivo, o erro considerado seria
muito maior para cada bloco, de maneira que a imagem reconstruída perderia muito em
qualidade.

6.3 Efeito da escolha da resolução da imagem

Para testar o efeito que a resolução da imagem tem sobre a codificação, duas imagens de diferentes tamanhos foram testadas, conforme a Tabela 6.3.
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Tabela 6.3: Efeito da resolução da imagem sobre a compressão.
Parâmetros
Método I Método II
Tamanho da Imagem (Bytes)

65.536

262.144

Resolução da Imagem (Pixel)

256x256

512x512

Quantidade de Blocos (Pixel)

256

1024

Tamanho dos Blocos (Pixel)

16x16

16x16

5

5

Tempo de Compressão (ms)

4.968

28.492

Tempo de Descompressão (ms)

3,022

9,238

Taxa de Compressão

1,511:1

3,537:1

Taxa de Redundância

33,83%

71,72%

Tamanho do Código Fractal (Bytes)

43.360

74.110

Número de Iterações

Como já era esperado, houve um considerável aumento tanto no tempo de codificação como no de decodficação. Como o fixamos o tamanho dos blocos, 16 pixels por 16
pixels, e aumentamos as dimensões da imagem, houve também um aumento na quantidade de redundância, de 33% para 71%, conforme observamos também na Tabela 6.3. Tal
comportamento é esperado e é fundamental para aplicações que necessitam de imagens
em alta definição.
As imagens na Figura 6.4 são as imagens utilizadas na Tabela 6.3 e mostram a
diferença entre duas imagens reconstruídas através do mesmo método e mesma configuração, variando apenas o tamanho das duas imagens.
Fazendo variar a quantidade de blocos possíveis em uma imagem de tamanho
256x256, o tempo de compressão também aumenta. Sendo assim, talvez seja interessante
considerar uma diminuíção da quantidade de blocos quando aumentamos a resolução da
imagem a fim de manter o tempo de compressão aproximadamento o mesmo. Como
observado na Figura 6.4 (b), os efeitos da reconstrução com perda ficam mais evidentes
em imagens maiores, principalmente mantendoo tamanho dos blocos, 16x16, dos blocos
da imagem menor.
Diferentes aplicações requerem diferentes configurações de paramêtros e eles devem ser ajustados para cada caso. uma maior quantidade de blocos para aplicações que
necessitam alta resolução, como processamento de imagens médicas, e o oposto para
aplicações onde o tempo de processamento, como transmissão de telemetria de baixa resolução, vem em primeiro lugar.
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Figura 6.4: Efeito da resolução durante a reconstrução da imagem (Decodificação).

(a) Método I.

(b) Método II.

48

6.4 Análise objetiva sobre a reconstrução

A Figura 6.4 contém, nesta ordem, a imagem original, a imagem reconstruída e
a imagem gerada utilizando a diferença, pixel a pixel, entre essas duas imagens. Dessa
forma é possível analisar não somente a imagem obtida, mas também o quão diferente da
imagem original estamos. Lembrando que a compressão fractal é um processo com perda,
o que significa que a imagem decodificada não é exatamente a mesma que foi submetida
à compressão.

Figura 6.5: Qualidade da reconstrução.

(a) Imagem original.

(b) Imagem reconstruída.

(c) Imagem diferença ou residual.
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Na imagem diferença, quanto maior o nível de cinza do pixel, mais semelhante ele
é em relação à imagem original. Sendo assim, temos:
• Pixel em branco (255): totalmente diferente.
• Pixel em preto (0): totalmente igual.
A configuração na tabela 6.1 foi utilizada nesta comparação. Podemos observar
que um melhor resultado foi obtido nas regiões mais homogêneas (regiões mais escuras),
partes mais fáceis de se encontrar blocos mais similares, logo mais fáceis de se obter um
melhor resultado. Por outro lado, regiões mais complexas, como os cabelos e chapéu, são
mais dificeis de se comprimir, aparecem mais claras na Figura 6.4 (c).
Através deste estudo, podemos observar e classificar as regiões da imagem em
relação ao nível de complexidade, ou homogeneidade, e então tomar diferentes decisões
à respeito do método de compressão para cada região da imagem.
Através das duas Equações 6.1 e 6.2, os seguintes resultados foram obtidos: MSE
igual à 81 e PSNR igual à 29,04dB.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou um estudo sobre os conceitos básicos da compressão
fractal de imagens, assim como resultados provenientes da implementação de um algoritmo compressor usando partes de técnicas anteriormente estudadas. Este trabalho também discutiu a viabilidade da compressão fractal em diversas aplicações existentes.
Várias partes do algoritmo implementado poderiam ser melhoradas. A paralelização de etapas críticas tais como a busca de compatíveis Domain Blocks para cada Range
Block é sem dúvida a mais importante e de maior impacto durante todo o processo. O
algoritmo implementado é simples e não considera múltiplas threads e tudo acontece de
maneira procedural. A paralelização da busca e a utilização de plataformas com múltiplos
processadores é crucial para aumentar a performance da compressão. Ainda, aceleradores
em hardware poderiam ser utilizados a fim de tornar o algoritmo ainda mais rápido. Um
próximo passo então se baseia na síntese em hardware do algoritmo implementado e seu
teste em FPGA.
Resultados experimentais mostraram que o sistema proposto não alcançava o objetivo de minimizar o tempo de processamento durante a codificação, e apesar dos inúmeros trabalhos já realizados na área, ainda não é o bastante para justificar a utilização
da compressão fractal em uma larga escala de aplicações industriais, como outros métodos de compressão. Uma das características mais significativas da compressão fractal de
imagens é a qualidade da imagem decodificada com Zoom.
Para trabalhos futuros, seria adequado um trabalho mais completo sobre as possibilidades de aumentar a velocidade de processamento durante a compressão através da
utilização de blocos aceleradores de hardware. A utilização da aplicação High Level
Synthesis (HLS) é considerada para esta tarefa.
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