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RESUMO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

A representação de funções através da utilização de bases (KERNEL) de
representação tem sido fundamental no processamento digital de sinais. A Transformada
KARHUNEN-LOÈVE (KLT), também conhecida como Transformada HOTELLING,
permite a representação de funções utili zando funções-base formadas pelos autovetores da
matriz de correlação do sinal considerado. Nesse aspecto essa transformada fornece uma base
ótima, isto é, aquela que proporciona o menor valor de Erro Quadrático Médio entre o sinal
reconstruído e o original, para um determinado número de coeficientes. A dificuldade na
utilização da KLT está no tempo adicional para calcular os autovetores (base) da matriz de
correlação, o que muitas vezes inviabil iza a sua utilização nas aplicações em tempo real. Em
muitas aplicações a KLT é utilizada em conjunto com outras transformadas melhorando os
resultados destas aplicações.

Sendo considerada a transformada ótima no sentido do Erro Quadrático Médio, o
trabalho de dissertação apresentou um estudo da Transformada KARHUNEN-LOÈVE nas
aplicações de compressão de imagens bidimensionais estáticas e em tons de cinza, realizando
também a comparação desta técnica com outras técnicas (DCT e WAVELET) buscando
avaliar os pontos fortes e fracos da utilização da KLT para este tipo de aplicação. Duas
técnicas importantes  para solucionar o problema de cálculo dos autovalores e autovetores da
matriz de correlação (Método de JACOBI e Método QL) foram também apresentadas no
trabalho. Os resultados foram comparados utilizando a Razão Sinal/Ruído de Pico (PSNR), a
Razão de Compressão (CR) e os tempos de processamento (em segundos) para geração dos
arquivos compactados.

Este relatório foi elaborado visando fornecer elementos adicionais que não foram
incluídos na dissertação mas que serviram de subsídio para sua elaboração e para os
resultados nela descritos.

Palavras-chaves: Engenharia Elétr ica, Processamento de Sinais,
Transformada Karhunen-Loève, Compressão de Imagens.
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1 INTRODUÇÃO

O Objetivo deste relatório é descrever um conjunto de informações que serviu de base

para a elaboração, análise, experimentação e conclusões do trabalho de dissertação de

mestrado sob título “Estudo da Transformada KARHUNEN-LOÈVE na Compressão de

Imagens” , apresentado em 11/06/03 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O relatório contém um conjunto de informações relativas a:

- Definições Básicas que orientaram a Dissertação sob a ótica da Teoria;

- Apresentação do programa experimental desenvolvido;

- comentários sobre a abordagem matemática desenvolvida por (HAYKIN,1999) e

por (LINDQUIST,1989);

- resumos e comentários dos artigos apresentados por (LEU,1994), (DONY,1995),

(DIAMANTARAS,1999) e (GOYAL,1996), todos eles importantes no âmbito do

trabalho de dissertação apresentado.
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2 DEFINIÇÕES BÁSICAS

As definições a seguir aplicam-se a vetores e matrizes de valores reais (em RN), que

representam os vetores-bloco de imagem (PIXELS) neste trabalho.

Definição 1: Vetores

Um vetor x de N dimensões (em RN), onde cada um dos seus elementos xi (i =

0,1,2,...,N-1) é definido por um número real, é representado na sua forma matemática

tradicional pela expressão: x = (x1, x2, x3,..., xN) em RN.

Neste trabalho foi utilizada a notação alternativa matricial (ANTON,2001) para

representar o vetor x na forma de uma matriz coluna:

x = [x0  x1 ... xN-1]
T (onde “T” indica a matriz transposta)

Utilizou-se também a notação de matrizes particionadas (ANTON,2001), de tal forma

que dados os vetores a = [a1  a2]
T e b = [b1  b2]

T, representados em sua forma matricial, pode-

se definir a matriz X numa notação particionada como:

[ ] 
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ba

ba
ba  X

Assim, por exemplo, definida uma base de representação ortonormal como:

B = { i , j  ε R2 | i = (1,0) ∧ j = (0,1)}

e dado um vetor a, em R2, possuindo 3 unidades na direção do vetor-base i e 2 unidades na

direção do vetor-base j , pode-se representá-lo de três formas diferentes, todas equivalentes:

1) a = 3i + 2j (notação vetorial por bases canônicas);

2) a = (3,2) (notação vetorial por componentes) e

3) a = [3   2]T (notação matricial).

Definição 2: Produto Interno

O produto interno de dois vetores reais x e y é o número escalar dado por:

xT y = x0 y0 + x0 y0 +...+ xN-1 yN-1

Definição 3: Produto Externo

O produto externo de dois vetores reais x e y é a matriz dada por:
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Definição 4: Vetores Ortogonais

Dois vetores x  e  y são ortogonais  se o produto interno entre eles for zero, isto é, se

xT.y = 0. Um conjunto de vetores é ortogonal se cada vetor do conjunto for ortogonal a todos

os outros vetores do conjunto.

Definição 5: Vetores Ortonormais

Dois vetores são ortonormais se forem unitários e ortogonais entre si. Um conjunto de

vetores é ortonormal se for um conjunto ortogonal com cada vetor do conjunto sendo unitário

(vetor com norma unitária). Um conjunto ortonormal de vetores é linearmente independente

(nenhum deles pode ser representado como uma combinação linear dos outros).

Definição 6: Norma de um Vetor

A norma de um vetor, denotado por ||x||, é definida pelo produto interno do vetor por

ele mesmo, ou seja:

||x|| = x0
2 + x1

2 + ... + xN-1
2

Definição 7: Matrizes

Uma matriz A = { aij} , de dimensões N x N, com i = 0, 1, 2, ... , N-1 e j = 0, 1, 2, ... , N-

1 será representada neste trabalho por:

Definição 8: Matriz Transposta

A matriz  transposta da matriz A, denominada AT, é obtida pela troca das linhas de A

pelas colunas de A. A matriz transposta do produto de duas matrizes é o produto em ordem

reversa de suas matrizes transpostas, isto é:
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(AB)T = BT AT

Definição 9: Matriz Diagonal

Uma matriz quadrada A é dita diagonal quando os elementos aij = 0 para i ≠≠ j .

Definição 10: Matriz Identidade

Se A  é uma matriz identidade então ela é uma matriz diagonal em que todos os seus

elementos aij = 1 para i = j  e aij = 0 para i ≠≠ j .

Se a inversa da matriz A for igual a A-1:

I = A-1 A = AA -1

Definição 11: Matriz Simétrica

Se A  é uma matriz simétrica então aij = aji para todos os valores de i e j. Assim, para

uma matriz simétrica tem-se  A = AT.

Os autovalores de uma matriz real e simétrica são reais. Sempre é possível determinar

os autovetores reais para matrizes reais e simétricas, que corresponderão a distintos

autovalores e serão ortogonais. Toda matriz real e simétrica possui um conjunto completo de

autovetores ortonormais.

Definição 12: Matriz Singular

Se A é uma matriz singular então o seu determinante é igual a zero, isto é: det{ A} = 0.

Definição 13: Matriz Ortogonal

Se a matriz quadrada A é ortogonal então:

A AT = AT A = I

isto é:

AT = A-1

Estas equações implicam em que os vetores-linha (ou vetores-coluna) da matriz

ortogonal são vetores unitários ortogonais entre si e formam, por isso, uma base ortonormal.

Definição 14: Autovalores e Autovetores de uma Matriz

Um vetor u (u # 0) é um autovetor da matriz quadrada A se existir um escalar λ,

chamado de autovalor (ou valor característico), tal que:
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A u = λ u

ou seja:

(A - λ I ) u = 0.

Como u # 0, então é necessário que: det (A - λ I ) = 0, que é chamada de equação

característica da matriz  A. A matriz (A - λ I ) deverá ser, então, uma matriz singular. As

raízes desta equação são os autovalores de A.

Definição 15: Média (Valor Esperado)  e Matriz de Correlação de um Conjunto

de Vetores Aleatórios

Sejam M vetores X, tais que cada vetor X seja composto de um conjunto de N

variáveis aleatórias X1, X2, ... , XN,  tais que:

X1 ={ X11, X12, ... , X1M}

X2 ={ X21, X22, ... , X2M}

     ...

XN ={ XN1, XN2, ... , XNM}

Pode-se pensar nessas n variáveis aleatórias como componentes do vetor coluna  X de

dimensão  N x 1, ou seja:

XT = (X1, X2, ... , Xn)

Cada vetor X será, então, um ponto de um espaço N-dimensional RN. O vetor média

vetorial do conjunto de M vetores X é definido como:

onde E(X) é a média da variável aleatória X e definida por:

A Matriz de Correlação Σx,  neste caso, será a matriz nxn dada por:
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A Matriz de Covariância representa o momento de segunda ordem que descreve o

relacionamento entre os componentes do vetor aleatório X. Os componentes são ditos não-

correlacionados, se:

ji0ijXX ji
≠=σ=σ

Os termos diagonais σii
  da Matriz de Covariância são as variâncias (energias excluído

o nível médio) dos elementos de X e são sempre não-negativos. A Matriz de Covariância é

sempre simétrica. Quando se divide a imagem em vetores-bloco, o conjunto deles representa o

vetor aleatório X e é sobre a Matriz de Covariância desse vetor X que são calculados os

autovetores e autovalores.

Definição 16: Autovetores da Matriz de Covariância

Se A é a matriz de covariância (portanto A é simétrica) então seus autovalores serão

reais e representam a energia do sinal, excluída a média, na direção do autovetor associado.

Definição 17: Imagem Digital

Imagens digitais são funções bidimensionais f(x,y) que representam a intensidade

luminosa (também chamada brilho, luminância ou nível de cinza) existente numa determinada

coordenada espacial x e y.

Neste trabalho, a função f(x,y) será sempre relativa a uma imagem bidimensional

quadrada cujas dimensões são potências de dois devido ao uso do algoritmo de cálculo da

DCT e DWT para a imagem inteira, que trabalha somente com imagens com estas dimensões

para maximizar a performance dos algoritmos.
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O valor de cada elemento da matriz de imagem corresponde ao nível de cinza

associado à coordenada espacial respectiva. O PIXEL é definido como um elemento desta

matriz. Cada PIXEL é uma palavra binária de m-bits, que corresponde a 2m possíveis valores

de nível de cinza.

Neste trabalho foram considerados imagens com 256 níveis de cinza (m=8). Por

convenção, branco é representado pelo valor numérico 255 e preto pelo valor numérico zero.

Os demais valores variam como números inteiros distribuídos dentro deste intervalo.

Definição 18: Eficiência dos Algoritmos (Notação Assintótica O)

A notação O(f(n)), utilizada em algumas seções deste trabalho, é chamada de Ordem

de f(n), e é uma forma de representar a complexidade de um algoritmo em função do tempo

de execução, sendo definida matematicamente da seguinte forma:

Dados N e R como sendo o conjunto dos números Naturais e Reais, respectivamente;

sendo ainda R*  e R+ o conjunto dos números reais não negativos e dos números reais

estritamente positivos, então dados f e t duas funções quaisquer de N →→ R*, pode-se

estabelecer a seguinte relação entre f(n) e t(n), com n ∈ N:

O(f(n))={t: N →→ R*| (∃∃ c∈ R+)(∃∃ n0∈ N)(∀∀ n ≥ n0)[t(n) ≤ c f(n)]}

o que significa que O representa o conjunto de todas as funções t(n)  limitadas superiormente

por um múltiplo positivo de f(n), considerando-se n suficientemente grande para que esse

efeito ocorra. Se t(n), portanto, é da Ordem de f(n), então t(n) ∈ O(f(n)). Quando se usa O

para representar o comportamento de uma função se abre mão do seu valor exato e o foco é a

sua ordem de grandeza ou comportamento assintótico (com validade para valores grandes de

n). Dado, por exemplo,  duas funções f1(n)=n4-2n2-20 o termo n4 predomina para n

suficientemente grande de tal forma que podemos escrever: O(n4-2n2-20)=O(n4).

Neste trabalho não foi calculada a complexidade do programa implementado (ou de

cada uma de suas etapas). Em algumas partes do texto, referentes aos algoritmos prontos

utilizados, mencionamos a sua Ordem de Complexidade, da forma como apresentado na

formulação teórica da bibliografia pesquisada.

Definição 19: Estacionariedade de um Processo Aleatório X(t)

Um processo aleatório X(t) é dito estacionário strictu sensu (SSS) se todos os

elementos que compõem esse processo (X1, X2, ... , XN) são invariantes no tempo. Pode-se,

assim, matematicamente, escrever que para qualquer variação de tempo τ  tem-se:
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 P[X(t1) ≤ x1, X(t2) ≤ x2, ... , X(tk) ≤ xk]

       = P[X(t1+τ) ≤ x1, X(t2+τ) ≤ x2, ... , X(tk+τ) ≤ xk]

Nesta equação k = 1, 2, ...; se a equação é válida para k = 1, 2, ..., M, mas não

necessariamente para k > M então o processo é estacionário de ordem N.

Este conceito implica em que:

 E{ X(t)} = constante

e que

E{ X*(t1) X(t2)} = RXX(t2-t1),

que são consideradas as condições de estacionaridade no sentido amplo (WSS), uma vez que

um processo que satisfaz estas duas equações não necessariamente satisfaz a equação de

probabilidades acima.

Este conceito de estacionariedade está bastante relacionado com o processamento de

imagens, pois quanto realiza-se a divisão da imagem em vetores-bloco, o conjunto deles pode

ser considerado como um processo aleatório X. A condição ótima da KLT no sentido do MSE

é atingida se a imagem for estacionária. Se isso acontecer os autovetores e autovalores

calculados para a matriz de correlação média dos vetores-bloco se adequarão aos vetores-

bloco da imagem e a capacidade de eliminação da correlação entre os PIXELS será máxima.

Na realidade, porém, os blocos de imagem, quando considerados como um processo aleatório

não apresentam a característica de serem estacionários.
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3 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

3.1 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

O programa implementado no trabalho de dissertação (KLTImagem.exe) possui um

tamanho de 298 KBYTES (arquivo executável) e foi especialmente construído para

implementar a Transformada KARHUNEN-LOÈVE (KLT) e compará-la com a

Transformada Discreta do Coseno (DCT) e com a Transformada WAVELET Discreta

(DWT).

O MENU principal permite a seleção de qual a transformada que é aplicada à imagem.

Toda a imagem de entrada, no trabalho de dissertação, é do tipo BITMAP DO WINDOWS

(“ nome.BMP” ) e o arquivo de saída do processamento é um arquivo com um formato interno

compactado pelo Algoritmo de HUFFMAN, e com a denominação de acordo com a

transformada utilizada na sua geração:

- nomecod.huf: arquivos codificados apenas com o algoritmo de HUFFMAN;

- nomecod.kar: arquivos codificados com a KLT;

- nomecod.jpg: arquivos codificados com a DCT;

- nomecod.wlt: arquivos codificados com a WLT;

- nomevet.kar: armazena autovetores de cada bloco no processo MenuGeraKLQlBloco.

Na geração do arquivo codificado o usuário deverá selecionar a largura e a altura do

bloco de imagem e o número de componentes a serem mantidos no bloco para a compressão

(compressão de bloco). Essa informação é solicitada também no cálculo da DCT e DWT para

a imagem inteira (sem blocagem) para que o programa possa adequar para uma compressão

equivalente a que ocorreria se houvesse blocagem, permitindo uma comparação mais

adequada.

Após a geração dos arquivos codificados estes podem, então ser lidos utilizando o

MENU de leitura dos respectivos arquivos, bastando digitar o “nome”  do arquivo. Os

arquivos de imagem decodificados são gravados com as seguintes denominações:

- nomehuf.bmp: arquivo imagem BITMAP reconstruído do arquivo nomecod.huf;

- nomekar.bmp: arquivo imagem BITMAP reconstruído do arquivo nomecod.kar;

- nomejpg.bmp: arquivo imagem BITMAP reconstruído do arquivo nomecod.jpg;

- nomewlt.bmp: arquivo imagem BITMAP reconstruído do arquivo nomecod.wlt.

Os arquivos original e reconstruído podem ser comparados então através do MENU de

“Compara Arquivos”  para obter a Razão Sinal/Ruído de Pico (PSNR) entre as duas imagens.
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O programa KLTImagem.exe foi compilado com o compilador MICROSOFT

indicando 0 ERRORS  81 WARNINGS. Os 81 WARNINGS foram oriundos das rotinas prontas

utilizadas que não foram modificadas.

Na próxima seção estão incluídos os fluxogramas do programa.

3.2 FLUXOGRAMAS DO PROGRAMA

Huffman

KLT

DCT

DWT

UTIL

FIM
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Figura 2. Fluxograma do MENU de opções HUFFMAN
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Figura 3. Fluxograma do MENU de opções KLT
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Figura 4. Fluxograma do MENU de opções DCT
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Figura 5. Fluxograma do MENU de opções DWT
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Figura 6. Fluxograma de geração do arquivo HUFFMAN
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Figura 7. Fluxograma de leitura do arquivo HUFFMAN
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Figura 8. Fluxograma de geração do arquivo KLT JACOBI
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Figura 9. Fluxograma de geração do arquivo KLT QL
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Figura 10. Fluxograma de geração do arquivo KLT JACOBI ORD
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Figura 11. Fluxograma de leitura do arquivo KLT
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Figura 12. Fluxograma de geração do arquivo KLT BL OCO
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Figura 13. Fluxograma de leitura do arquivo KLT BLOCO
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Figura 14. Fluxograma de geração do arquivo DCT
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Figura 15. Fluxograma de leitura do arquivo DCT

Solici ta Arquivo
*cod.jpg

MenuLeJPEG

N
Inicia

Temporização

Decodif ica
Imagem  DCT

Inverte DCT

Recupera
Parâmetros

 *cod.jpg

MenuOpcJpg

Recupera
Imagem

Finaliza
Temporização

Grava Arquivo
BMP

 *jpg.bmp



Descrição do Programa 35

Figura 16. Fluxograma de geração do arquivo DCT BLOCO
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Figura 17. Fluxograma de leitura do arquivo DCT BLOCO
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Figura 18. Fluxograma de geração do arquivo DWT
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Figura 19. Fluxograma de leitura do arquivo DWT
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Figura 20. Fluxograma de geração do arquivo DWT BLOCO
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Figura 21. Fluxograma de leitura do arquivo DWT BLOCO
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Figura 22. Fluxograma da rotina de comparação de arquivos imagem
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3.3 CÓPIA DO PROGRAMA ESCRITO

A cópia do programa fonte (na linguagem C Padrão ANSI/1989) e do executável está

localizada em (MELLO,2003).
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4 ABORDAGEM DA KLT EM (HAYKIN,1999)

Seja X um vetor aleatório de dimensão m representando o ambiente de interesse (neste

trabalho, X representa um vetor qualquer do conjunto de vetores formados pela divisão da

imagem em blocos m x m, que se chama de vetor-bloco). É necessário que o vetor aleatório X

tenha média zero:

(Eq. 1)

onde  E é o operador estatístico do valor esperado. Se X tiver uma média não-nula, subtrai-se

a média de cada vetor aleatório antes de prosseguir com a análise. Isto significa calcular o

vetor média correspondente aos vetores-bloco da imagem .

Se q representa um vetor unitário também de dimensão m, sobre o qual o vetor X é

projetado, esta projeção A é definida pelo produto interno dos vetores X e q, isto é:

(Eq. 2)

com a restrição de que:

(Eq. 3)

A projeção A é uma variável aleatória com uma média e uma variância relacionadas

com a média e a variância do próprio vetor aleatório X. Sob a suposição de que o vetor

aleatório X tenha média zero, segue que o valor médio da projeção A é zero também, ou seja:

(Eq. 4)

A variância de A é, portanto, a mesma que o seu valor médio quadrático, e assim é

possível escrever:

(Eq. 5)

(Eq. 6)

(Eq. 7)

(Eq. 8)

A matriz R m x m (lê-se m-por-m) é definida como a matriz de correlação do vetor

aleatório X, formalmente definido como o valor esperado do produto externo do vetor X com

ele mesmo, isto é:

(Eq. 9)

A matriz de correlação R é sempre simétrica, o que significa dizer que:

(Eq. 10)
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Desta propriedade segue que se a e b são vetores m x 1, então:

(Eq. 11)

Da (Eq. 6) vê-se que a variância σ2 da projeção A é uma função do vetor unitário q; e

pode-se então escrever:

(Eq. 12)

o que  nos permite pensar em ψ(q) como uma prova de variância. Isso significa dizer que a

variância dependerá exclusivamente do vetor unitário q para um determinado X. No caso da

imagem, por exemplo, uma vez definida uma determinada imagem a transmitir, sua matriz de

correlação R fica definida e dada uma base ortonormal q, a variância das projeções dos

componentes desta imagem sobre a base q, será uma função exclusivamente desta base.

A questão é encontrar aqueles vetores unitários q ao longo dos quais ψ(q) tem valores

extremos, sujeitos a uma restrição sobre a norma euclidiana de q (ou seja, que a base seja

unitária). A solução deste problema se encontra no cálculo dos autovetores da matriz de

correlação R. Se q é um vetor unitário tal que a prova de variância ψ(q) tem um valor

máximo, então para qualquer pequena perturbação δq do vetor unitário q, tem-se que:

(Eq. 13)

A partir da (Eq. 11), da (Eq. 12) e da (Eq. 13) chega-se a equação:

(Eq. 14)

Com base na (Eq. 3) e considerando ||q + δq|| = (q + δq)T(q + δq) = 1, é exigido que,

em primeira ordem em δq:

(Eq. 15)

Isto significa que as perturbações δq devem ser ortogonais a q, e com isso é permitida

apenas uma modificação na direção de q. Por definição, os elementos do vetor unitário q são

adimensionais em um sentido físico. Se, portanto, combina-se a (Eq. 14) com a (Eq. 15),

deve-se introduzir um fator de escala λ nesta última equação com as mesmas dimensões que

os elementos na matriz de correlação R e chega-se a:

(Eq. 16)
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Esta equação apresenta uma solução não trivial (q ≠ 0) para valores especiais de λ

chamados autovalores da matriz de correlação R. Os valores associados de q são chamados

autovetores da matriz de correlação R. Dados então o conjunto de autovalores λ1 ,λ2, λ3, ......,λm,

tal que λ1 > λ2 > λ3 >  ...... > λm, e os respectivos autovetores associados q1, q2, q3, ....., qm,

pode-se escrever:

(Eq. 17)

Se forem agrupados os autovetores numa matriz Q de dimensões m x m  pode-se

também escrever:

(Eq. 18)

(Eq. 19)

onde Λ é uma matriz diagonal tendo λ1 ,λ2, λ3, ......,λm como elementos de sua diagonal

principal.

A matriz Q é uma matriz ortogonal e unitária, pois seus vetores-coluna (autovetores)

satisfazem a condição de ortonormalidade (para autovetores distintos):

(Eq. 20)

ou ainda, de uma outra forma:

(Eq. 21)

que aplicado na (Eq. 18) fornece:

(Eq. 22)

ou na forma expandida:

(Eq. 23)

Comparando a (Eq. 23) com a (Eq. 12) chega-se a conclusão que:

(Eq. 24)

Assim, tem-se as seguintes conclusões do desenvolvimento acima:

- a prova de variância ψ(q) (= variância) tem seus valores máximos para os

autovetores da matriz de correlação R, que definem as direções onde essa

variância  é máxima;
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- os autovalores definem os valores máximos da prova de variância ψ(q).

A partir dessa definição são propostas as chamadas fórmulas de análise e de síntese

dos componentes de cada vetor-bloco X em relação aos autovetores ortonormais da matriz de

correlação R. A equação de análise dos componentes é dada por:

(Eq. 25)

onde aj são as projeções de x sobre as direções principais representadas pelos autovetores

ortogonais e unitários qj e, por isso são chamados de componentes principais de x.

A fórmula de síntese é dada por:

(Eq. 26)

onde:

(Eq. 27)

Na perspectiva da compressão de imagens proposta neste trabalho, a análise dos

componentes principais permite uma técnica efetiva para a redução de dimensionalidade. É

possível descartar as combinações lineares da (Eq. 26) que tem variâncias pequenas e

conservar aquelas que possuem variâncias grandes. Utilizando a suposição anteriormente feita

de que λ1 > λ2 > λ3 >  ...... > λm tem-se:

(Eq. 28)

O conjunto de componentes a�  podem ser calculados a partir da (Eq. 25), utilizando a

seguinte equação reduzida:

(Eq. 29)

A (Eq. 29) sugere que existe um mapeamento do espaço de dados para o espaço de

características, assim definido como o espaço formado pelos autovalores da matriz de

correlação R. Neste caso, o mapeamento é realizado de um espaço em Rm 
 para um espaço R

�

e representa assim um codificador para essa representação aproximada.

De forma correspondente, a (Eq. 28) representa um decodificador para a reconstrução

aproximada do vetor de dados original x.
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É importante observar que os maiores autovalores (λ1, λ2, ...., λ � ) não participam nem

dos cálculos existentes no codificador nem nos cálculos existentes no decodificador, mas

apenas determinam  o número de componentes principais utilizados.

A Figura 23 ilustra as funções de codificação e decodificação.

Figura 23 –Ilustração dos Processos de (a) Codificação e (b) Decodificação

A partir da (Eq. 24) pode-se escrever que a variância total dos dados x é dada por:

(Eq. 30)

A variância total dos 
�
 elementos do vetor aproximação â é dado por:

(Eq. 31)

Finalmente, a variância total dos (m - � �������
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& ão é

dada por:

(Eq. 32)
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5 ABORDAGEM DA KLT EM (LINDQUIST,1989)

Um conjunto de funções base é considerado completo, para o caso da KLT Discreta,

quanto o MSE = 0 para todo o conjunto de pontos x(n), tal que:

(Eq. 33)

e:

(Eq. 34)

������� �
k e x(n) são valores aleatórios e φk (função base) é determinístico.

A necessidade da base ser ortonormal surge para simplificar o desenvolvimento

matemático envolvido. A condição de minimização do MSE implica em que:

(Eq. 35)

Aplicado esse conceito sobre a (Eq. 34) chega-se a:

(Eq. 36)

Neste momento, se as funções base φk(n) forem ortogonais tem-se a simpli ficação:

(Eq. 37)

Se, adicionalmente, as funções base forem unitárias (||φk|| = 1), então ck =1 o que

simpli fica ainda mais o cálculo, e faz com que os � k (projeções dos dados x(n) sobre cada

função base φk) sejam independentes da própria função base escolhida.

Os coeficientes ck, por sua vez são geralmente correlacionados entre si. Se, porém, as

funções base forem corretamente escolhidas esta correlação desaparece. As funções base

adequadas neste caso são os autovetores da matriz de correlação dos dados x(n) e a equação

matemática que determina essa condição é dada por:

(Eq. 38)
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Como:

(Eq. 39)

Segue que a energia esperada em x(n) será dada por:

(Eq. 40)

conforme já demonstrado na abordagem de (HAYKIN,1999).
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6 RESUMO DO ARTIGO EM (LEU,1994)

O trabalho de (LEU,1994) apresenta um codificador de imagem adaptativo chamado

de Transformada KARHUNEN-LOÈVE APROXIMADA (AKLT) que se aplica para certas

classes de dados de entrada que satisfazem o modelo de Markov de primeira ordem para as

quais uma KLT rápida existe. Esta transformada é definida pela aplicação da teoria de análise

de perturbação à matriz de covariância da seqüência de entrada na vizinhança do coeficiente

de correlação=1. A AKLT de uma dimensão de uma seqüência de entrada (vetor) x é dada

por:

(Eq. 41)

onde:
� : Constante de Perturbação relacionado ao Coeficiente de Correlação “ r  “ da

seqüência de entrada pela relação r = 1 + � �

(Eq. 42)

U : É a matriz DCT e  é dada por :

(Eq. 43)

onde:

N: Comprimento do Vetor de Entrada

n ε [0, N – 1]

V : V = [v0, v1, v2 ,......., vN-1]

onde:

(Eq. 44)

(Eq. 45)

(Eq. 46)
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e :

�
k ��� � ���	��
����� ε [1, N – 1]                                                    (Eq. 47)

A Transformada AKLT inversa de uma dimensão de um vetor y é dada por:

x  � � � � � T )-1 y (Eq. 48)

onde:

  

(Eq. 49)

e:

(Eq. 50)

������� � ����� é dada na (Eq. 46) e k= 1, 2, ....., N - 1.

As transformadas direta e inversa AKLT acima são indicadas em sua forma matricial

mas possuem algoritmos rápidos e ambas possuem ordem de complexidade computacional

igual a N log 2 N, igual a DCT de uma dimensão. Para a utili zação em compressão de imagem

a transformada em duas dimensões é necessária e pode ser obtida a partir de aplicação da

AKLT separadamente para cada dimensão.

Segundo(LEU,1994), desde que uma imagem inteira pode ser considerada como uma

fonte não estacionária é esperado que um esquema de codificação adaptativa leve vantagem

com relação a um esquema fixo de codificação. Adaptando o KERNEL da transformada

conforme as propriedades estatísticas de cada bloco da imagem a AKLT adaptativa pode ser

utilizada para melhorar a performance do sistema JPEG.

O parâmetro �  da (Eq. 41) define na verdade uma família de transformadas. A fim de

que o sistema adaptativo AKLT  possa levar a um melhoramento significativo sobre o sistema

JPEG-DCT cada bloco de imagem deve ser codificado com um valor ótimo de �  e utili zar os

mesmos módulos de quantização e codificação de símbolos do sistema JPEG. Um esforço

computacional é, entretanto, necessário para encontrar um valor ótimo de � �! #"$ �%'&)('*,+!-.+�/�0
imagem. A seleção do melhor KERNEL representativo da imagem é baseada no número de

bits necessários para codificar cada bloco de imagem, isto é, o KERNEL que requer o menor

número de bits é selecionado. Um grande número de experimentos conduziram a estimativa

do conjunto ótimo de valores de 1 . Foi encontrado que um dos valores candidatos de 1  poderia

ser 0, que corresponde a DCT exata. O outro valor ótimo de 1  depende das características
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estatísticas da imagem de entrada. Tipicamente este valor de �  está localizado no intervalo de

– 0,05 a – 0,01 porque muitas imagens reais apresentam alta correlação entre os seus PIXELS.

Na prática, a imagem pode ser classificada em um número de classes, onde cada classe recebe
�������	��
���������������	����������������	���	� � �

Em (LEU,1994) foi proposto o diagrama em blocos indicado na Figura 24, que utiliza

uma versão ampliada do sistema JPEG com a DCT substituída pela AKLT adaptativa. Como

a AKLT é ela mesma uma versão modificada da DCT, blocos comuns podem ser

compartilhados por ambas. Um multiplexador é utilizado para coordenar a operação destas

duas transformadas. Um pequeno atraso é causado pelo pós-processamento necessário pela

AKLT direta e pelo pré-processamento necessário pela AKLT inversa. Dentro do codificador,

um bloco de decisão é utili zado para selecionar qual dos resultados codificados requer o

menor número de bits para codificar o bloco de imagem. Por outro lado, o decodificador não

necessita de um bloco de decisão semelhante para verificar qual o KERNEL que foi utili zado

por um bloco específico de imagem desde que o valor de  !�"$#$%'&)(�%�*�!�+�, &�,.-	/0/213%�(�+�%�4�"�*	%�-	/
sem perdas.

Figura 24 – Diagrama em Blocos do Sistema da AKLT Adaptativa
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Em (LEU,1994) foram utilizadas duas imagens (“LENNA” e  “PEPPER”) para testar a

eficiência do seu algoritmo AKLT em relação a DCT-JPEG padrão. Ambas as imagens

apresentavam dimensão 512 x 512  e o conjunto de valores ótimos de �
�������	��
���������������	
����

�	��������� �	!	�"�	#%$��'&)()!���!*!*���"!�+��	�-,/./0103254�6879!	:�4����;6�<�� = >�?�@�A	BDCFEHGIC�J�C'KFE*L�A�@�AMA*N�B"A�O�E	B

PEPPER os valores ótimos foram 0 e – 0,01.

Na comparação, os dois esquemas de compressão apresentam aproximadamente o

mesmo Erro Quadrático Médio (MSE). Segundo (LEU,1994), visualmente parece não haver

distinção entre as imagens reconstruídas pelos sistemas AKLT-JPEG adaptativa e DCT-JPEG.

Porém, há uma grande diferença. Para ambas as imagens quando a razão de bit da imagem

compactada situa-se acima de 0,4 bits/pixel o incremento na razão de compressão é cerca de

5%. A Razão Sinal-Ruído de Pico (PSNR) apresenta um aumento de 0,3 dB numa razão de

pixel de 1 bit/pixel. Quando a razão de compressão é muito alta, por exemplo, para taxas de

bits abaixo de 0,24 bit/PIXEL a técnica da AKLT adaptativa e da DCT apresentam

essencialmente a mesma performance. Esta é a situação em que os efeitos da quantização e do

acréscimo de bits devido a transmissão do parâmetro P  dominam a performance do sistema de

codificação de imagem como um todo.

Melhoramentos adicionais são possíveis se a quantização for projetada também de

acordo com as propriedades estatísticas da AKLT e o módulo do Codificador de Entropia é

redesenhado precisamente para a estatística do KERNEL da transformada adaptativa.
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7 RESUMO DO ARTIGO EM (DONY,1995)

Os algoritmos adaptativos têm se mostrado superiores aos não adaptativos, e o

trabalho apresentado em (DONY,1995) explora o grau de adaptabilidade do algoritmo na

busca de uma adaptação ótima. A assunção de estacionariedade faz com que muitas técnicas

de processamento de imagem não tenham uma boa performance nas proximidades das bordas

porque as características estatísticas nesses locais tendem a ser bastante diferentes da

estatística global da imagem. Métodos tais como a Transformada KL que são globalmente

ótimos não apresentarão o mesmo resultado localmente (nos blocos de imagem). Portanto, se

os processos forem construídos para adaptarem-se  às variações locais da imagem, suas

performances deverão ser  melhores.

Para levar em consideração as variações nas estatísticas locais da imagem a

Transformada T( � ) a ser aplicada sobre o vetor-bloco deve também variar especificando um

conjunto de parâmetros 
� �������
	��������������������
���������

x será mapeado para o vetor y através da

transformada T, isto é, y = T �  (x). As variações estatísticas podem ser quantificadas em um

número finito de classes { C1, C2, ..... , CK} onde os vetores-bloco da imagem são

classificados. Existe uma correspondência entre o parâmetro � ���! 1,  2 "$#%#&#%#&#%#&#'")( K} e as
*�+%,.-/-�0.-�1�032�,�+5476�8�9:,<;
=�0<*�,�1�,<0�+%0�9>0�?
2�6 @

i descreve as características da classe correspondente

Ci . A transformação pode então ser representada por:

(Eq. 51)

Ao invés de impor a priori as classes para a adaptação, os próprios dados devem

prover a informação de como realizar a segmentação de forma apropriada. Numa abordagem

de auto-organização, as características dos dados são usados para computar uma medida da

similaridade entre os PIXELS e cada classe. De uma forma recursiva, dados similares são

agrupados em classes e a representação resultante de cada classe é usada então para

reclassificar os dados. O problema maior é como determinar as caracterísiticas e a medida da

similaridade, tal que as classes resultantes formem a base para uma adaptação ótima.

É necessário um esquema de classificação independente da norma do vetor de entrada,

pois em alguns classificadores baseados em distância euclidiana (por exemplo, os algoritmos

de quantificação vetorial K-MEANS e LBG) a diferença entre a norma dos dois vetores

poderia significar que eles pertencem a classes diferentes. Se dois vetores, por exemplo, se

diferenciam apenas por um múltiplo escalar o mesmo conjunto de bases poderia representar

iC x                     , (x)T  y
i

∈= Ω



Artigo de (DONY,1995) 55

ambos os vetores enquanto classificadores baseados em distância euclidiana poderiam levar a

uma classificação dos vetores em classes diferentes.

 Para efeito de classificação, um conjunto de K classes são definidas para K

subespaços  { S1, S2, ..... , SK} . Cada subespaço Sp é definido por seu projetor P , de dimensão

N X N, e definido por:

(Eq. 52)

Na expressão acima RN  é o espaço vetorial do vetor de entrada x (isto é x �  RN) e U é

uma matriz ortonormal com M < N. Assim a projeção de x por P  no subespaço Sp é definida

por:

(Eq. 53)

A Figura 25 ilustra a representação vetorial da projeção do vetor de entrada x, que

representa o conjunto dos N pontos (dimensão N) que formam cada vetor-bloco em que é

dividida a imagem.

.

Figura 25 – Projeção de x por P sobre SP

O subespaço SP  (SP C RN) é definido por:

(Eq. 54)

Para representar adequadamente o vetor de entrada x, o subespaço SP deve combinar o

máximo possível com esse vetor, ou seja, é necessário maximizar a expressão E[||Px||], o que

é equivalente a minimizar o quadrado da norma do vetor residual de forma que:

(Eq. 55)

MxNR    U   :UU  P ∈= ondeT

x P  x
^

=

{ }NRx x, Pz    z  ∈==PS












=











 22

EE
^~

x-x  x

SP

x=Px^

x

~x



Artigo de (DONY,1995) 56

Uma Transformação Linear que minimiza o MSE é a Transformada KL. Portanto o

subespaço ótimo para representar o vetor x será o espaço formado pelos autovetores

correspondentes aos M maiores autovalores da matriz de covariância do vetor de entrada x.

Uma vez que as classes estejam definidas, um vetor de entrada x será classificado

numa classe em que sua projeção tiver sua norma máxima, ou seja:

(Eq. 56)

Pode-se observar da (Eq. 56) que o critério para a inclusão do vetor de entrada x numa

determinada classe Ci é independente da norma do vetor de entrada x, e sim da norma de sua

projeção sobre o espaço vetorial Si que representa essa classe, logo pode ser utili zado num

esquema de codificação por Transformada Linear Adaptativa.

O algoritmo proposto em (DONY,1995) para a extração dos componentes principais

das classes adapta-se a um conjunto variado de entradas (imagens) de uma maneira auto-

organizada e é chamado de Algoritmo de Aprendizagem Adaptativa  Integrado Ótimo (OIAL

– OPTIMALLY INTEGRATED ADAPTIVE LEARNING). O algoritmo consiste nos

seguintes passos:

1) Inicializa-se K matrizes de transformação { W1, W2, ..... , WK} , onde WK é

uma matriz MxN;

2) Para cada vetor de entrada x de treinamento:

a) classifica-se o vetor baseado na condição da (Eq. 56) com Pi = Wi
T Wi , e

b) atualiza-se a Matriz de Transformação de acordo com a expressão:

(Eq. 57)
������� � é o parâmetro de aprendizagem e Z(x,Wi) é a regra de aprendizado que

converge para os M componentes principais (PCA) de { x | x � � i} .

3) Repete-se o processo para cada vetor até a Matriz de Transformação

convergir.

O parâmetro de aprendizagem � 	�
��
���������	������������ i na iteração k da (Eq. 57) é dado

por:

(Eq. 58)

������� � é análogo ao “ fator de esquecimento” do algoritmo RLS (RECURSIVE

LEAST SQUARE).
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A arquitetura modular do codificador é mostrada na Figura 26. O sistema é constituído

de um número de módulos independentes cujas saídas são mediadas pelo classificador. Cada

módulo consiste em M imagens das bases, de  dimensão n2 (a mesma dimensão n x n do vetor

de entrada x pois a base tem o mesmo número de dimensões do vetor de entrada) e que

definem uma transformação linear simples. O produto interno de cada imagem da base com o

bloco de imagem de entrada resulta em M coeficientes por módulo, representando assim o

vetor M-dimensional (M < N) yi . Cada módulo corresponde a uma classe de dados de

entrada. A escolha da classe e, portanto, o vetor de coeficientes que será transmitido

juntamente com o índice da classe é definido pelo classificador de subespaço de acordo com a

máxima projeção da norma do vetor de entrada x sobre este subespaço.

Nos experimentos em (DONY,1995) foi utilizado como regra de aprendizagem o

Algoritmo Hebiano Generalizado, embora outras possam também ser usadas como as

baseadas na regra auto-associativa de retro-propagação (AUTO-ASSOCIATIVE

BACKPROPAGATION) ou os métodos baseados nos gradientes lineares de descida

(LINEAR GRADIENT DESCENT METHODS).

Figura 26 – Estrutura Modular do OIAL

A inicialização das Matrizes de Transformação W não podem ser feitas

aleatoriamente, existindo técnicas para essa estimação. Nos experimentos dos trabalhos de

(DONY,1995) os M componentes principais dessas matrizes eram inicializados usando uma
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estimativa dos componentes principais globais dos dados de entrada com um pequena

quantidade de valor aleatório de ruído (ex.: � � ���������
	����������������������������������������������� �!��"#�$� �&%'�

dos componentes globais pode ser efetuada usando (1) regras iterativas  ou decomposição dos

autovetores em BATCH, (2) a base fixa DCT  com uma pequena variação aleatória para cada

classe ou (3) uma estimativa dos componentes principais dos dados com uma pequena

variação aleatória para cada classe.
(*),+.-$/10�-32�4�5#-�687 ),+.-35:9!;=<>(=?�@BA3C�C�D�E�FG)�4IH�7!4�J�4�K�L�M�)NH'5:O3FBL$7 )�2.M�-P-�+�Q8HR-�S�4�5#-�687 )�T U V

0,995  e cada imagem apresentava uma resolução de 256 X 256 PIXELS com uma variação

dinâmica de 8 bits ou 256 níveis na escala de cinza. Uma imagem de ressonância magnética

foi utilizada para treinamento do algoritmo. Ela foi dividida em blocos de 8 X 8 PIXELS para

uma dimensão do vetor de entrada de N = 64. Os blocos foram sobrepostos em intervalos de

dois PIXELS para um total de 15.625 amostras de treinamento. Durante o treinamento as

amostras foram apresentadas numa seqüência aleatória. Tanto o número de coeficientes M

quanto o de classes K foi variado. Para comparação, a transformada KLT foi também

calculada com base nas mesmas amostras de treinamento.

Uma curva típica de aprendizagem para um sistema com 4 coeficientes e 128 classes

com cada ponto representando a média do Erro Quadrático Médio (MSE) de 10 amostras para

reduzir a variação do MSE bloco a bloco, mostra que para 5000 iterações, o sistema forma

uma representação suficiente dos dados para reduzir o MSE à terça parte aproximadamente.

As demais iterações refinam mais ainda o sistema.

A curva de aprendizagem representativa da média do conjunto de 100 curvas de

aprendizagem mostrou que o circuito tipicamente alcança a convergência em três ou quatro

iterações do conjunto total de treinamento para esta configuração.

Uma imagem de ressonância magnética de teste foi dividida em blocos de tamanho 8

X 8 PIXELS não sobrepostos. Estes blocos foram  transformados pelo sistema anteriormente

descrito num conjunto de coeficientes, quantificados e posteriormente transformados de volta

em blocos de imagem. Três razões de bits foram usados no passo de quantificação: 0,625 bits

por PIXEL (b/p) para uma razão de compressão de 12,8 : 1, 0,5 b/p para uma razão de 16:1 e

0,375 b/p para uma razão de 21,33 : 1. Estas razões de bit incluem a informação adicional do

índice de classe de cada bloco. Neste caso, o MSE para o algoritmo OIAL em a comparação

com a Transformada KL ocasiona uma redução no Erro Quadrático Médio (MSE) sobre a

Transformada KL não adaptativa.
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Os experimentos em (DONY,1995) mostram que quanto maior a CR menor será a

diferença no MSE a favor do Algoritmo OIAL com relação a KLT tradicional.

Para a mesma velocidade de código, o uso do algoritmo OIAL decresce o MSE em 40

- 50% sobre a KLT tradicional. Se um valor fixo de distorção MSE de 60 for requerido, por

exemplo, a Razão de Compressão (CR) poderia ser melhorada para 10 : 1 na KLT e  para 19 :

1 no Algoritmo OIAL.

Sobre uma imagem de ressonância magnética foi aplicada a KLT e o Sistema OIAL,

utilizando uma razão de bit de 0,5 b/p nas duas imagens. No Sistema OIAL foram utilizadas

128 classes com 4 coeficientes por bloco. A riqueza de detalhes proporcionada pela utilização

do algoritmo OIAL foi muito superior à KLT. Além de perder informação a Transformada KL

tradicional introduz uma diferença de textura no tecido cerebral que não está presente nem na

imagem original nem na imagem obtida pelo algoritmo OIAL. Além disso as bordas dos

blocos de imagem são mais pronunciadas na KLT.

A otimização do sistema é válida também para classes de imagens contendo

características estatísticas similares com as da imagem de treinamento. Testes realizados em

imagens com formas semelhantes as apresentadas em Nos experimentos em (DONY,1995)

demonstraram que o algoritmo funciona igualmente bem. A repetição do mesmo experimento

que deu origem a reconstrução das imagens de ressonância magnética, utilizando os mesmos

coeficientes de aprendizagem destas imagens, porém agora para a imagem LENNA, sem o

sistema sofrer novo aprendizado desta imagem, apresentou também resultados melhores com

a utili zação do Algoritmo OIAL do que com a aplicação direta da KLT tradicional. Embora

não exista uma configuração única que permita a compressão de qualquer tipo de imagem

com uma performance sempre ótima um sistema otimizado para um determinado tipo de

imagem, possui uma performance boa também na compressão de outros tipos de imagens.
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8 RESUMO DO ARTIGO EM (DIAMANTARAS,1999)

O trabalho apresentado em (DIAMANTARAS,1999) provou que na presença do ruído

de quantização pode ser criada um par de matrizes não ortogonais A* e B* tais que a aplicação

desta base para decomposição dos vetores-bloco apresente um resultado melhor do que a

aplicação da KLT tradicional.

No trabalho em (DIAMANTARAS,1999) partiu-se do seguinte modelo:

Para a KLT tradicional tem-se:

(Eq. 59)

(Eq. 60)

(Eq. 61)

onde:

(Eq. 62)

(Eq. 63)

(Eq. 64)

(Eq. 65)

A nova base A* e B* proposta em (DIAMANTARAS,1999) será calculada por:

(Eq. 66)

(Eq. 67)

onde:

(Eq. 68)
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sendo pi e qi os elementos de 2 matrizes diagonais P e Q que minimizam o Erro Quadrático

Médio na presença do Ruído de Quantização. O parâmetro � é calculado a partir das

estatísticas dos coeficientes e do erro de quantização.

Neste caso não se tem A* B* = I, mas sim:

(Eq. 69)

Nos experimentos realizados em Diamantaras e Strintzis (DIAMANTARAS,1999)  foi

utilizada uma imagem padrão (LENNA) de 512 X 512 PIXELS e calculada a Razão Sinal

Ruído de Pico (PSNR). Foram utilizados ainda os parâmetros pi = 1, qi=1/(1+βi) e βi

computados dos coeficientes e estatística do erro de quantização. Verificou-se claramente,

pelos resultados obtidos, que o método proposto apresenta uma performance superior a KLT

tradicional para todos os valores de q(coeficiente de quantização). O maior incremento (0,39

dB) foi obtido para q entre seis e oito, e o menor incremento (0,05 dB) foi obtido para q = 1.

Com q maior do que 15 a melhoria no PSNR  é praticamente constante em 0,25 dB,

induzindo-se a pensar que não existe correlação entre os coeficientes da transformada e o erro

de quantização para grandes valores de q. Isto é verdade para pequenos valores de

coeficientes mas para coeficientes de valores maiores essa correlação ainda existe e o efeito

geral é de uma melhora no MSE (e, portanto, na PSNR) utili zando a nova base.

Os testes com a DCT mostraram também pequenos ganhos com a utili zação da nova

base proposta e os resultados já foram mencionados no texto deste trabalho.
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9 RESUMO DO ARTIGO EM (GOYAL,1996)

Num modelo de quantização escalar adaptativa é possível aumentar a performance do

sistema aumentando a performance de seu módulo de quantização escalar. Isso é feito

assumindo um modelo de sinal paramétrico, estimando os parâmetros do modelo e projetando

o quantizador de acordo com as estimativas. Seja que X tenha uma função densidade de

probabilidade  (p.d.f.) f � ��� � ���	� 
�� � � � � �	 � (x) e seja  - � ���
0 < b1 < ..... < bn+1 = + �������������! "�$#%�

quantização (bins). Seja que a probabilidade de X assumir um valor entre [bi,bi+1] dada por:

(Eq. 70)

Desconsiderando condições degenerativas, se n &('*),+	-/. ão os parâmetros 0 1 1 0 2,........,

0 k podem ser determinados a partir das probabilidades dos bins F1, F2, ...... , Fk. Em geral, esta

abordagem leva a um sistema de equações não lineares relacionando os parâmetros e as

probabilidades dos bins.

O método proposto em (GOYAL,1996), chamada KLT Adaptativa Reversa

(BACKWARD ADAPTIVE KLT), não se baseia em nenhuma necessidade de criação de

CODEBOOKS (como na Quantização Vetorial Adaptativa baseada em Dicionário) ou

treinamento do algoritmo de adaptação (como nas transformadas baseadas em classes onde a

cada classe é associada uma transformada fixa ou variável), nem necessita da transmissão de

informações colaterais (que chegam a representar de 20 a 40 %   da razão de bit disponível).

São mencionados em (GOYAL,1996) 2 Teoremas que subsidiam a realização da

codificação da Transformada KL Adaptativa Reversa para um vetor de entrada X (fonte) com

distribuição Gaussiana de Probabilidade. Em resumo, o primeiro teorema afirma que para um

número finito do tamanho do passo de quantização, todos os momentos de X são recuperados

exatamente a partir dos momentos de primeira e segunda ordens do vetor quantizado X ’. O

segundo teorema prova que para qualquer resolução do quantizador a KLT do vetor X’ difere

da matriz dos autovetores de X por, no máximo uma permutação. A prova desta afirmação é a

seguinte:

Seja X = [X1, ... , Xk]
T Gaussiana com KLT T, isto é, T é uma matriz ortonormal tal

que TRxT
T = ΛΛ, onde Rx = E[XXT] e ΛΛ é uma matriz diagonal com elementos diagonais não

crescentes. Seja também que  X’  = TTq(TX), onde q é uma função de quantização escalar que

leva a uma média do erro de quantização igual a zero. Seja Y = TX e e = q(Y) – Y. Nota-se

∫ + == θθθ
1i

i

b

b k,.....2,1i n,.....,0i,dx)x(fF
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que, como Y é Gaussiano e tem componentes descorrelacionados, os componentes são

independentes. Como a quantização é escalar, tem-se ainda que ei é independente de ej e Y j

para i # j. Então:

TRX’TT = TE[X’X’T]TT = TE[T T q(Y) q(Y)TT]TT = E[q(Y) q(Y)T]

            = E[YYT] + E[eYT + YeT + eeT] = ΛΛ + E[eYT + YeT + eeT] (Eq. 71)

Na última expressão, o primeiro termo fornece ΛΛe os três termos restantes resultam em

matrizes diagonais tendo em vista as condições anteriormente estipuladas de média zero e

independência do vetor e. Portanto a Matriz de Covariância dos vetores X’  é  diagonal.

Os resultados experimentais obtidos com a utilização desta abordagem de codificação

foram realizados a partir de amostras da fonte organizadas em vetores de tamanho k=8. Estes

vetores foram multiplicados (pela esquerda) pela matriz T (base) e uniformemente

quantizados de forma escalar em passos de tamanho ���������	��
��������������
���������
 ��!��"#����
$
codificados com um codificador de entropia adaptativo. No decodificador, a reconstrução é

realizada pela multiplicação (pela esquerda) do sinal recebido por TT. Após cada bloco de N

vetores, a transformada T é atualizada para representar a Transformada KL empírica dos

últimos m blocos de dados quantizados, onde m é algumas vezes chamado de fator de

memória (m = %'&)(�*,+�(.-)(./0�1�2�35476,896!&�6!&:8�0896!&�;,0�&<&�08�6!&=& ão utili zados na estimativa da auto-

correlação).

O esquema de codificação da Transformada KL Adaptativa Reversa, apresentada em

(GOYAL,1996) foi testada em fontes AR (com média zero e variância unitária, isto é, fonte

gaussiana). Num primeiro experimento para uma imagem com coeficiente de correlação da

fonte a = 0,9 (ganho de código ótimo = 4,28), foi utilizada inicialmente uma transformada T =

I, um comprimento de bloco N=2, um fator de memória m = >@?=A,B�C<C�D!CFE�?HG�I�B�J�K7L�M�BN ão iguais

a OQPSR�T�RVUW�R�T.X�WVU:Y:Z![
Este experimento mostrou a importância do número de amostras disponíveis e a forte

quantização dos dados. Quanto maior o número de amostras disponíveis maior será o ganho

de código para um mesmo passo de quantização \F]�^`_�a=^`_7b�c9d,b�egf�h@i,^j_�^hk^�eFl�m=d,^�c�n�opl�mHq�r,l9b�d,o
de aproximadamente 4,2. Um sistema que utiliza dados não quantizados na adaptação

(requerendo o envio de informações colaterais) possuiria uma curva de ganho de código

semelhante ao passo de quantização s�tvu�w�uVxy{z�|,}~���}���z������)}���}��,�z���}��zj������z�}���7��}�}�����z��j������z�}
as demais (utili zando a técnica) mostra que a dependência com a quantização dos dados é

bastante pequena.
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A principal desvantagem dos algoritmos de codificação estática (fixa) é a perda de

performance devido ao descasamento entre a fonte e a fonte assumida no projeto.  O segundo

experimento apresentado em (GOYAL,1996) demonstra a vantagem de utilizar o novo

método proposto acima no caso deste descasamento. A fonte tem um coeficiente de

correlação a = 0,99 e é codificada usando uma transformada inicial T = I, um comprimento de

bloco N = 50 e um fator de memória m = 2. A performance foi comparada com as

performances de codificadores que utili zam a KLT projetados para coeficientes de correlação

a = - 0,9,  0,  0,5,  0,09 e o valor real 0,99. Para o codificador adaptativo  as razões e

distorções foram as médias tomadas sobre os blocos 2 até o 26.  Na medida em que o

descasamento torna-se cada vez maior, a performance do ganho do sistema adaptativo torna-

se também maior. A conclusão é que a perda de performance devido a adaptação comparado

com o projeto estático adequadamente casado com a fonte é mínima
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