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"MÉTODO E SISTEMA PARA COMPRIMIR UM BLOCO DE IMAGEM, 

PARA CODIFICAR UMA IMAGEM, PARA PROCESSAR UMA 

REPRESENTAÇÃO COMPRIMIDA DE UM BLOCO DE IMAGEM, E 

PARA DECODIFICAR UMA IMAGEM CODIFICADA, E, 

5 REPRESENTAÇÃO DE SINAL DE UM BLOCO DE IMAGEM" 
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CAMPO TÉCNICO 

A presente invenção se refere geralmente a processamento de 

imagem, e em particular a métodos e sistemas para codificar e decodificar 

Imagens. 

FUNDAMENTO 

Apresentação e representação de Imagens e gráficos em 

sistemas de processamento de dados e terminais de usuário, tais como 

computadores, e em particular em terminais móveis, aumentou 

tremendamente nos últimos anos. Por exemplo, gráficos e imagens 

15 tridimensionais (3D) têm várias aplicações atraentes em tais terminais, 

incluindo jogos, mapas 3D e transmissão de mensagem, protetores de tela e 

interfaces de homem-máquina. 

Um processo de representação de gráficos 3D compreende 

tipicamente três sub-fases. Brevemente, uma primeira fase, a fase de 

20 aplicação, cria vários triângulos. Os cantos destes triângulos são 

transformados, projetados e iluminados em uma segunda fase, a fase de 

geometria. Em uma terceira fase, a fase de quadriculação, imagens, 

freqüentemente denotadas texturas, podem ser "coladas'', sobre os triângulos, 

aumentando o realismo da imagem representada. A terceira fase também 

25 executa classificação usando uma memória temporária z. 

Porém, representação de imagens e texturas, e -em particular 

imagens e gráficos 3D, é uma tarefa computacionalmente cara em termos de 

largura de banda de memória e potência de processamento requeridas para os 

sistemas gráficos. Por exemplo, texturas são caras ambos em termos de 



2 

memória, as texturas devem ser colocadas em memória em chip rápida, e em 

termos de largura de banda de memória, uma textura pode ser acessada várias 

vezes para extrair um único pixel. 

A fim de reduzir os requisitos de largura de banda e potência 

5 de processamento, um método ou sistema para codificar uma imagem 

(textura) é empregado tipicamente. Tal sistema de codificação deveria resultar 

em uso mais eficiente de memória em chip cara e largura de banda de 

memória mais baixa durante representação e, assim, em consumo de energia 

mais baixo e/ou representação mais rápida. Esta redução em requisitos de 

1 O largura de banda e potência de processamento é particularmente importante 

para clientes finos, tais como unidades e telefones móveis, com uma pequena 

quantidade de memória, pouca largura de banda de memória e potência 

limitada (energizados por baterias). 

Delp e Mitchell [1] descrevem um esquema simples, 

15 chamado codificação de truncamento de bloco (BTC), para codificação de 

imagem. Seu esquema codifica imagens em escala de cinza considerando 

um bloco de 4 pixéis x 4 pixéis de cada vez. Para cada tal bloco, dois 

valores de escala de cinza de 8 bits são gerados e cada pixel no bloco 

então usa um único bit para indexar uma destas escalas de cinza. Isto 

20 resulta em uma taxa de compressão de 2 bíts por pixel (bpp ). Porém, BTC 

sofre de produção de artefatos, acima de tudo em regiões ao redor de 

bordas e em áreas de baixo contraste contendo um nível de cmza 

declinante. Além disso, bordas em uma imagem de escala de cmza 

processadas por BTC têm uma tendência a serem rugosas. 

25 Uma extensão simples de BTC, chamada compressão de 

célula de cor (CCC), foi apresentada por Campbell e outros [2]. Em vez 

de usar dois valores de escala de cinza de 8 bits para cada bloco de 

imagem, dois valores de 8 bits são empregados como índices em uma 

palheta de cores. Esta palheta compreende 256 cores representadas por 8 
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bits para cada do componente R, G e B. Um índice de 8 bits então aponta 

a uma cor (24 bits) na palheta. Isto permite compressão de imagens a 2 

bpp. Porém, isto requer uma consulta de memória na palheta. Além disso, 

a palheta é restríta em tamanho. O esquema de CCC também intr"oduz 

5 grandes "recortes" de cor e codifica pobremente o caso onde mais que 

duas cores existem em um bloco de imagem. 

Em uma descrição de patente [3 ], Iourcha e outros, expõem 

um esquema de compressão de textura chamado S3TC (Compressão de 

Textura S3) ou DXTC (Compressão de Textura DirectX), que pode ser visto 

10 como uma extensão de CCC. Uma imagem é decomposta em vários blocos de 

imagem de 4 pixéis x 4 pixéis. Cada tal bloco de imagem é codificado em 

uma seqüência de bits de 64 bits, assim resultando em uma taxa de 

compressão de 4 bpp. A seqüência de 64 bits compreende duas cores básicas 

ou palavras-código de cor (16 bits cada) e uma seqüência de 32 bits de índices 

15 de 2 bits, um índice para cada pixel no bloco de imagem. Durante 

decodificação, uma palheta de quatro cores é gerada. As primeiras duas cores 

de RGB (vermelho, verde e azul) da palheta correspondem às duas cores 

básicas (palavras-código). As duas cores adicionais, situadas entre as cores 

básicas no espaço de RGB, são então interpoladas delas. Cada índice de 2 bits 

20 então identifica, para cada pixel, uma das quatro cores da palheta ao usar para 

aquele pixel. 

Embora o esquema de S3TC funcione bastante bem para 

terminais de computador, não é bem adaptado para unidades móveis e 

outros clientes finos. Tais unidades móveis tipicamente só têm 

25 barramentos de memória de 16 ou 32 bits quando muíto. Assim, pelo 

menos dois, e possivelmente até quatro, acessos de memória são 

requeridos para ler a versão comprimida de 64 bits de um bloco de 

imagem, se S3TC for implementado em uma unidade móvel. Além disso, 

durante a interpolação das duas cores adicionais da palheta de cor, 
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multiplicação por 1/3 e 2/3 é executada, que não é ideal em hardware. A 

compressão usando S3TC também é relativamente demorada, pelo menos 

em um terminal móvel. 

Akenine-Mõller e Strõm [4] desenvolveram uma variante de 

5 S3TC, chamada POOMA, que é visada especificamente para telefones 

móveis. Em POOMA, um bloco de imagem de 3 pixéis x 2 pixéis é 

codificado em 32 bits, dando 5,33 bpp. A representação de 32 bits codificada 

de um bloco de imagem é adaptada para os barramentos de memória de 

telefones móveis, que tipicamente são 32 bits quando muito. Assim, um pixel 

1 O pode ser representado usando só um acesso de memória comparado a dois 

acessos para S3TC. POOMA usa duas cores básicas, mas só uma cor 

adicional interpolada entre as cores básicas, resultando em uma palheta de cor 

de três cores. 

Uma desvantagem principal de POOMA é o tamanho de bloco 

15 de 3 x 2 pixéis. Como resultado, cálculo do endereço de bloco para um pixel 

ou texel (elemento de textura) particular requer divisão por 3, que não é ideal 

para projeto de hardware. Além disso, as larguras e alturas de texturas 

(imagens) em gráficos são tipicamente sempre uma potência de dois, que 

significa que uma largura de bloco de 3 é inconveniente. Como para S3TC, a 

20 codificação usando POOMA é relativamente demorada, em particular quando 

implementada em um terminal móvel. 

Fenny [5] expõe um esquema de codificação de imagem 

usado na plataforma de hardware de gráfico de MBX para telefones 

móveis. Este esquema usa duas imagens de baixa resolução, onde uma 

25 imagem normalmente é uma versão filtrada em passa-baixa da imagem 

original. Durante decodificação, uma ampliação bi-linear (ampliação) 

destas duas imagens é criada. Cada pixel também armazena um fator de 

mistura entre estas duas imagens ampliadas. 64 bits são usados para 

codificar cada bloco de imagem e uma taxa de compressão de 2 bpp e 4 
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bpp são descritas. Informação de blocos de imagem vizinhos é precisada, 

que complica decodificação. 

SUMÁRIO 

A presente invenção supera estas e outras desvantagens dos 

5 arranjos da arte anterior. 

É um objetivo geral da presente invenção prover um 

processamento de imagem eficiente. 

É outro objetivo da invenção prover uma codificação de 

imagem e decodificação de imagem eficiente. 

1 O Ainda outro objetivo da invenção é prover codificação e 

decodificação de imagem adaptadas para uso em clientes finos com 

capacidade de baixa memória e largura de banda de memória. 

Um objetivo adicional da invenção é prover codificação e 

decodificação de imagem adaptadas para gráficos e imagens tridimensionais 

15 (30). 

Estes e outros objetos são cumpridos pela invenção como 

definida pelas reivindicações de patente acompanhantes. 

Brevemente, a presente invenção envolve processamento de 

1magem na forma de codificar (comprimir) uma imagem e decodificar 

20 (descomprimir) uma imagem codificada (comprimida). 

De acordo com a invenção, uma imagem a ser codificada é 

decomposta em vários blocos de imagem compreendendo múltiplos 

elementos de imagem (pixéis ou elementos de textura, texéis). Um bloco de 

imagem preferivelmente compreende oito elementos de imagem e tem um 

25 tamanho de 2m x 2° elementos de imagem, onde m = 3-n e n = O, 1, 2, 3. Cada 

elemento de imagem em um bloco é caracterizado por uma cor, por exemplo, 

uma cor de RGB de 12 bits (vermelho, verde, azul). Os blocos de imagem são 

então codificados. 

Nesta codificação de bloco sem perdas, uma palavra-código de 
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cor é determinada para o bloco de imagem. A palaVTa-código de cor é uma 

representação das cores dos elementos de imagem do bloco de imagem. Uma 

representação preferida é um valor médio das cores dos elementos de imagem 

em bloco, quantizado em 12 bits (4 bits para cada um dos três componentes 

5 de cor para uma cor de RGB). Assim, urna e a mesma palavra-código de cor 

(isto é, representação de cor) é gerada para um bloco de imagem, isto é, para 

todos os elementos de imagem do bloco de imagem. Depois disso, uma 

palavra-código de intensidade é provida para o bloco de imagem. Esta 

palavra-código de intensidade é uma representação de um conjunto de 

1 O múltiplos modificadores de intensidade que são usados (durante 

decodificação) para modificar ou modular a intensidade dos elementos de 

imagem no bloco de imagem. Uma vez que a palavra-código de intensidade 

seja provida, representações de intensidade para os elementos de imagem no 

bloco de imagem são selecionadas. Cada tal representação de intensidade é 

15 associada com um modificador de intensidade do conjunto de modificadores 

de intensidade. Em outras palavras, a representação de intensidade permite a 

identificação de qual modificador de intensidade do conjunto usar para um 

elemento de imagem específico para o bloco. 

O bloco de imagem codificado resultante então compreende a 

20 palavra-código de cor, preferivelmente 12 bits, a palavra-código de 

intensidade, preferivelmente 4 bits, e uma seqüência das representações de 

intensidade, preferivelmente 8x2= 16 bits. O tamanho resultante de um bloco 

de imagem codificado é, assim, só 32 bits e uma taxa de compressão de 4 bits 

por pixel (elemento de imagem) é obtida. Este pequeno tamanho de 32 bits é 

25 bem adaptado para clientes finos, tais corno unidades móveis e telefones, que 

tipicamente têm barramentos de memória de 16 ou 32 bits. Como resultado, 

só um ou na pior das hipóteses dois acessos de memória são então precisados 

para ler o bloco de imagem codificado de um local de memória. 

Em uma concretização preferida da invenção, a palavra-código 
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de intensidade é um índice de intensidade permitindo a identificação de um 

conjunto de modificadores de intensidade. Este índice poderia então 

identificar ou apontar para o conjunto em uma tabela ou lista de códigos 

compreendendo vários conjuntos de modificadores de intensidade diferentes. 

5 Cada conjunto preferivelmente compreende quatro valores 

(matematicamente) de modificadores complementares. Em tal caso, os 

conjuntos de modificadores annazenados na tabela só têm que compreender 

dois valores de modificador de intensidade diferentes cada um e então os 

outros dois valores (complementares) do conjunto poderiam ser calculados 

1 O deles. Além disso, a tabela de intensidade preferivelmente compreende ambos 

os conjuntos que compreendem valores de modificador de intensidade 

pequenos, que são adaptados para permitir a representação de superficies 

suavemente variáveis, e conjuntos que compreendem grandes valores de 

modificador de intensidade, que são adaptados para permitir a representação 

15 de bordas nítidas. 

Durante decodificação, os blocos de imagem codificados que 

deveriam ser decodificados, são identificados e buscados por exemplo de um 

local de memória. Urna vez que o bloco de imagem codificado correto seja 

identificado, um conjunto de modificadores de intensidade é provido. Este 

20 conjunto de modificadores é provido baseado na palavra-código de 

intensidade no bloco de imagem codificado. Esta provisão é preferivelmente 

executada identificando, por meio da palavra-código de intensidade, um 

conjunto de modificadores de intensidade de uma tabela de intensidade 

compreendendo múltiplos conjuntos de modificadores. 

25 Depois disso, uma representação de cor é gerada para pelo 

menos um dos elementos de imagem do bloco de imagem. Esta geração de 

cor é executada baseado na palavra~código de cor na representação de bloco 

codificada. O modificador de intensidade a usar para o elemento de imagem 

que deveria ser decodificado, é então selecionado. O valor de modificador é 
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selecionado do conjunto de modificadores providos baseado na representação 

de intensidade associada com o elemento de imagem e achada na seqüência 

de representação do bloco de imagem codificado. Uma vez que o valor de 

modificador de intensidade correto seja selecionado, a intensidade do 

5 elemento de imagem é modificada com este valor. 

A seleção de modificador de intensidade e modificação da 

intensidade são executadas preferivelmente para todos os elementos de 

imagem que deveriam ser decodificados no bloco de imagem codificado 

atual. A decodificação de bloco é então preferivelmente repetida para todos os 

1 O blocos de imagem que compreendem elementos de imagem que deveriam ser 

decodificados. Depois disso, uma representação decodificada de uma imagem 

original, ou uma porção dela, pode ser gerada baseado nos elementos e blocos 

de imagem decodificados. 

A representação de cor é preferivelmente gerada expandindo 

15 os três componentes de cor de 4 bits da palavra código de cor em três 

componentes de 8 bits. A cor de 24 bits resultantes é então designada aos 

elementos de imagem do bloco de imagem que é para ser decodificado. A 

intensidade dos elementos de imagem é preferivelmente modificada 

adicionando ou multiplicando o modificador de intensidade para cada 

20 componente de cor, ou cada componente de cor é modulado caso contrário 

com o modificador de intensidade. Depois disso, os componentes de cor 

modificados em intensidade resultantes são limitados entre um valor de limiar 

mínimo e máximo. 

A codificação e decodificação de imagem da invenção pode 

25 ser aplicada a vários tipos diferentes de imagens, incluindo imagens 

"sintéticas'' lD, 2D e 3D, fotografias, texto, jogos, mapas e cenas 3D, 

mensagens 3D, por exemplo, mensagens animadas, protetores de tela, 

interfaces de homem-máquina (MMis), etc. 

Devido ao pequeno tamanho (32 bits) de um bloco de imagem 
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codificado, a invenção é bem adaptada para clientes finos com capacidade e 

largura de banda de memória limitadas. Além disso, a codificação é muito 

rápida de forma que pode ser executada também em tenninais com baixas 

freqüências de referência de tempo. Além disso, a decodificação pode ser 

5 implementada extremamente simplesmente em por exemplo, hardware usando 

poucos componentes padrão. 

A invenção oferece as vantagens seguintes: 

Bem adaptada para casar com o sistema visual humano, desde 

que o componente de luminância é preservado melhor do que os componentes 

· 1 O de crominância; 

Dá alta qualidade (relação de sinal/ruído de pico) para tipos de 

imagem diferentes; 

Implementação de hardware de decodificação é extremamente 

simples; Codificação é muito rápida, que habilita implementações também em 

15 terminais com baixas freqüências de referência de tempo; 

20 

Codificação exaustiva é possível a velocidade pratica em um 

computador; e Dados de imagem codificados têm um tamanho que é 

adequado para clientes finos com capacidade de largura de banda de memória 

limitadas. 

Outras vantagens oferecidas pela presente invenção serão 

apreciadas na leitura da descrição abaixo das concretizações da invenção. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

A invenção junto com objetivos e vantagens adicionais dela, 

pode ser melhor entendida fazendo referência à descrição seguinte tomada 

25 junto com os desenhos acompanhantes, em que: 

Figura 1 é um fluxograma ilustrando um método de 

codificação de imagem de acordo com a presente invenção; 

Figura 2 ilustra uma concretização de um bloco de imagem de 

acordo com a presente invenção; 
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Figura 3 ilustra outra concretização de um bloco de imagem de 

acordo com a presente invenção; 

Figura 4 ilustra uma concretização de uma representação 

codificada de um bloco de imagem de acordo com a presente invenção; 

5 Figura 5 é um fluxograma ilustrando a etapa de determinação 

10 

de palavra-código de cor da Figura 1 em mais detalhe; 

Figura 6 é um fluxograma ilustrando a etapa de provisão de 

palavra-código de intensidade e a etapa de seleção de representação de 

intensidade da Figura 1 em mais detalhe; 

Figura 7 é um fluxograma ilustrando um método de 

decodificação de imagem de acordo com a presente invenção; 

Figura 8 é um fluxograma ilustrando as etapas de prover 

conjunto de modificadores de intensidade e gerar representação de cor da 

Figura 7 em mais detalhe; 

15 Figura 9 é um fluxograma ilustrando a etapa de modificação 

de intensidade da Figura 7 em mais detalhe; 

Figura 1 O ilustra esquematicamente um exemplo de um 

terminal de usuário com um codificador e decodificador de imagem de acordo 

com a presente invenção; 

20 Figura 11 é um diagrama de bloco ilustrando 

esquematicamente uma concretização de um codificador de imagem de 

acordo com a presente invenção; 

Figura 12 é um diagrama de bloco ilustrando 

esquematicamente outra concretização de um codificador de imagem de 

25 acordo com a presente invenção; 

Figura 13 é um diagrama de bloco ilustrando 

esquematicamente uma concretização de um codificador de bloco de acordo 

com a presente invenção; 

Figura 14 é um diagrama de bloco ilustrando 
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esquematicamente outra concretização de um codificador de bloco de acordo 

com a presente invenção; 

Figura 15 é um diagrama de bloco ilustrando 

esquematicamente o quantizador de cor do codificador de bloco das Figuras 

5 13 e 14 em mais detalhe; 

Figura 16 é um diagrama de bloco ilustrando 

esquematicamente uma concretização de um decodificador de imagem de 

acordo com a presente invenção; 

Figura 17 é um diagrama de bloco ilustrando 

1 O esquematicamente outra concretização de um decodificador de imagem de 

acordo com a presente invenção; 

Figura 18 é um diagrama de bloco ilustrando 

esquematicamente uma concretização de um decodificador de bloco de 

acordo com a presente invenção; 

15 Figura 19 é um diagrama de bloco de hardware ilustrando 

esquematicamente uma concretização de um decodificador de bloco de 

acordo com a presente invenção; 

Figura 20 é um diagrama de bloco de hardware ilustrando uma 

concretização dos extensores de bit da Figura 19 em mais detalhe; 

20 Figura 21 é um diagrama de bloco de hardware ilustrando uma 

25 

concretização da tabela de consulta da Figura 19 em mais detalhe; e 

Figura 22 é um diagrama de bloco de hardware ilustrando uma 

concretização dos limitadores da Figura 19 em mais detalhe. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

Ao longo dos desenhos, os mesmos caracteres de referência 

serão usados para elementos correspondentes ou semelhantes. 

A presente invenção relaciona-se a um processamento de 

Imagem e gráfico, e em particular a codificar ou comprimir imagens e 

decodificar ou descomprimir imagens codificadas (comprimidas). 
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Geralmente, de acordo com a invenção, durante codificação de 

imagem, uma imagem é decomposta ou dividida em vários blocos de imagem. 

Cada tal bloco de imagem então compreende múltiplos elementos de imagem 

tendo, entre outros, uma certa cor. Os blocos de imagem são então 

5 codificados para gerar uma representação codificada da imagem. 

Quando uma imagem codificada ou primitivo gráfico 

subseqüentemente é para ser representado, por exemplo, exibido em uma tela, 

os elementos de imagem pertinentes dos blocos de imagem codificados são 

identificados e decodificados. Estes elementos de imagem decodificados são 

1 O então usados para gerar uma representação decodificada da imagem original 

ou primitivo de gráfico. 

A presente invenção é bem adaptada para uso com gráficos 

tridimensionais (3D), tais como jogos, mapas e cenas 3D, mensagens 30, por 

exemplo, mensagens animadas, protetores de tela, interfaces de homem-

15 máquina (MMis), etc., mas não está limitada a isso. Assim, a invenção 

também poderia ser empregada para codificar outros tipos de imagens ou 

gráficos, por exemplo, imagens unidimensionais (lD) ou bidimensionais 

(2D). 

Em processamento de gráficos 3D, tipicamente vários 

20 triângulos são criados e as coordenadas de tela correspondentes dos cantos 

destes triângulos são determinadas. Sobre cada triângulo, uma imagem (ou 

porção de uma imagem), ou uma denominada textura, é mapeada (11colada11
). 

A administração de texturas é, entretanto, cara para um sistema gráfico, 

ambos em termos de memória utilizada para armazenamento de texturas e em 

25 termos de largura de banda de memória durante acessos de memória, quando 

texturas são buscadas da memória. Isto é um problema particularmente para 

clientes finos, tais como unidades móveis e telefones, com largura de banda e 

capacidade de memória limitadas. Como conseqüência, um esquema de 

codificação de textura ou imagem é freqüentemente empregado. Em tal 
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esquema, uma textura é tipicamente decomposta ou dividida em vários blocos 

de imagem compreendendo múltiplos texéis. Os blocos de imagem são então 

codificados e armazenados em uma memória. Note que o tamanho de um 

bloco de imagem codificado (versão de um) é menor do que o tamanho 

5 correspondente da versão não codificada do bloco de imagem. 

Na presente invenção a expressão 11 elemento de imagem11 se 

refere a um elemento em um bloco de imagem ou representação codificada de 

um bloco de imagem. Este bloco de imagem, por sua vez, corresponde a uma 

porção de uma imagem ou textura. Assim, de acordo com a invenção, um 

1 O elemento de imagem poderia ser um texel (elemento de textura) de uma 

textura (lD, 2D ou 3D) ou um pixel de uma imagem (lD, 2D ou 3D). 

Geralmente, um elemento de imagem é caracterizado por certas propriedades 

de elemento de imagem, tal como um valor de cor. Além disso, no seguinte, o 

termo 11 imagem" é usado para denotar qualquer imagem ou textura lD, 2D ou 

15 3D que possa ser codificada e decodificada por meio da presente invenção, 

incluindo, mas não limitada, a fotografias, texturas de tipo de jogo, texto, 

desenhos, etc. 

Figura 1 ilustra um método (sem perdas) de codificar uma 

imagem de acordo com a presente invenção. Em uma primeira etapa Sl, a 

20 imagem é decomposta ou dividida em vários blocos de imagem. Cada tal 

bloco de imagem então compreende múltiplos elementos de imagem. Em uma 

concretização preferida da invenção, um bloco de imagem compreende oito 

elementos de imagem (pixéis OU texéis) e tem Um tamanho de 2m X 2" 

elementos de imagem, onde m"" 3-n e n =O, 1, 2, 3. Mais preferivelmente, n é 

25 1 ou 2. Figuras 2 e 3 ilustram esquematicamente dois exemplos de um bloco 

de imagem 600 com oito elementos de imagem 61 O de acordo com a presente 

invenção. Na Figura 2, a altura são dois elementos de imagem 610 e a largura 

são quatro elementos de imagem 610, isto é, m = 1 e n"" 2, enquanto para o 

bloco de imagem 600 na Figura 3, m = 2 e n "" 1. Retornando à Figura 1, o 
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bloco de imagem inteiro é preferivelmente decomposto em blocos de imagem 

(não sobrepostos) na etapa Sl. Porém, em algumas aplicações, só uma porção 

de uma imagem é codificada e, assim, só esta porção é decomposta em blocos 

de imagem. 

As etapas seguintes S2 a S4 executam uma codificação ou 

compressão dos blocos de imagem. Primeiramente, na etapa S2, uma palavra

código de cor é determinada para um bloco de imagem. Esta palavra-código 

de cor é urna representação das cores dos elementos de imagem no bloco de 

imagem. Em uma concretização preferida, a palavra-código de cor é uma 

1 O representação de uma cor média dos elementos de imagem do bloco. A cor 

poderia ser uma cor de RGB (Vermelho, Verde, Azul), uma cor no espaço de 

YlN ou espaço de YCrCb, ou qualquer outro espaço de cor de proprietário 

usado em processamento e administração de imagem e gráficos. A palavra

código de cor está preferivelmente no mesmo formato de cor (espaço) como a 

15 imagem. Porém, em alguns casos, pode ser útil converter a imagem para um 

formato de cor diferente, isto é, tendo a palavra-código de cor em um 

primeiro espaço de cor e a imagem original em um segundo espaço de cor 

diferente. A palavra-código de cor é preferivelmente uma seqüência de 

representação de cor de 12 bits. Por exemplo, uma palavra-código de cor de 

20 RGB poderia compreender 4 bits para o componente de cor vermelho, 4 bits 

para o componente de cor verde e 4 bits para o componente de cor azul. 

Correspondentemente, uma palavra-código de cor de YUV 

poderia incluir 6 bits, 3 bits e 3 bits, respectivamente, para os três 

componentes diferentes. 

25 Note que e uma e a mesma palavra-código de cor (isto é, 

representação de cor) é gerada para um bloco de imagem, isto é, para todos os 

elementos de imagem do bloco de imagem. 

Depois disso, urna palavra-código de intensidade é provida na 

etapa S3. Esta palavra-código de intensidade é uma representação de um 
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conjunto de múltiplos modificadores de intensidade que são usados (durante 

decodificação) para modificar a intensidade dos elementos de imagem no 

bloco de imagem. 

Em uma concretização preferida da invenção, a palavra-código 

5 de intensidade é um índice de intensidade permitindo a identificação de um 

conjunto de modificadores de intensidade. Este índice poderia então 

identificar ou apontar para o conjunto em uma tabela ou lísta de códigos 

compreendendo vários conjuntos de modificadores de intensidade diferentes. 

Cada conjunto compreende dois ou mais valores de modificador de 

1 O intensidade, preferivelmente pelo menos quatro valores de modificador. Além 

disso, os valores de um modificador de um conjunto são preferivelmente 

valores matematicamente complementares, isto é, cada conjunto é 

preferivelmente simétrico. Por exemplo, um possível conjunto de 

modificadores de intensidade poderia ser[- a,- b, b, a], onde a e b são inteiros 

15 positivos e a> b. 

A tabela de intensidade preferivelmente compreende conjuntos 

incluindo pequenos valores de modificador de intensidade, que são adaptados 

para permitir a representação de superfícies suavemente variáveis. Além 

disso, a tabela preferivelmente também compreende conjuntos que 

20 compreendem grandes valores de modificador de intensidade, que são 

adaptados para permitir a representação de bordas nítidas. 

Os valores de modificador de intensidade atuais dos conjuntos 

na tabela podem ser achados começando com valores aleatórios e otimizando 

estes valores usando vários esquemas e algoritmos de otimização diferentes, 

25 tais como versões do algoritmo de LBG (Linde, Buzo e Gray) [6], pesquisa de 

têmpera e coordenada simulada, que são conhecidos a uma pessoa qualificada 

na arte. Um punhado de imagens de tipos diferentes por exemplo fotografias, 

texturas de tipo de jogo, texto, etc., podem ser usados como dados de 

treinamento. 
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15 

16 

A fim de fazer urna implementação de hardware da tabela de 

intensidade menos cara, os modificadores de intensidade de um conjunto 

podem ser forçados a serem simétricos, como foi discutido acima, e/ou os 

modificadores de intensidade de um dado conjunto poderiam ser uma cópia 

de modificadores de intensidade de outro conjunto modificado por um fator, 

por exemplo dois. 

Tabela 1 ilustra um exemplo presentemente preferido de uma 

tabela de intensidade compreendendo 16 conjuntos de modificadores de 

intensidade, com quatro valores de modificador em cada conjunto. 

Tabela 1 

Col~\Ulto Pahvra-código Valo1· de mo(lificador de inteusid.a(le 

1 OOOObin -8 -2 2 8 

2 OOOlbin -12 -4 4 12 

3 OOlOb±n -31 -6 6 31 

4 OOllbtn -34 -12 12 34 

5 0100bin -50 -8 8 50 

6 010lbin .47 -19 19 47 

7 0110bln -80 -28 28 80 

8 01llbin -127 -42 42 127 

9 lOOObm -16 A 4 16 

10 100lbin -24 -8 8 24 

11 lOlObin -62 -12 12 62 
12 10 llbin -68 -24 24 68 

13 1100bm -100 -16 16 100 

14 1101bin -94 -38 38 94 

15 1110oin -160 -56 56 160 

16 llllbin -254 -84 84 254 

Na Tabela I, os conjuntos de modificadores de intensidade 9-

16 são uma cópia de conjuntos 1-8 multiplicados por um fator de dois. 

Se a tabela de intensidade compreender no máximo 16 

conjuntos de modificadores de intensidade diferentes, a palavra-código de 

intensidade é preferivelmente um índice de 4 bits (OOOObin~ 1111 bin) 
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identificando um dos (16) conjuntos, por exemplo [-8, -2, 2, 8] para palavra

código OOOObin (0000 base 2), da tabela. Devido a escolha cuidadosa dos 

valores de modificador nos conjuntos (conjuntos simétricos e metade dos 

conjuntos é um fator dois da metade restante), a Tabela 1 inteira pode ser 

5 reconstruída usando só 16 valores de modificador, e os 48 valores restantes 

poderiam ser calculados deles. 

A presente invenção contudo, não está limitada ao uso de 

Tabela 1, mas poderia usar outras tabelas com outros conjuntos e valores de 

modificador de intensidade. Além disso, para mais ou menos 16 conjuntos em 

10 uma tabela, o tamanho da palavra-código de intensidade poderia ter que ser 

mudado. Por exemplo, se a tabela compreender dois (3-4, 5-8 ou mais que 16) 

conjuntos de modificadores de intensidade, o tamanho de palavra-código 

poderia ser limitado a um bit (dois bits, três bits ou mais de quatro bits). Além 

disso, o número de valores de modificador de intensidade por conjunto 

15 poderia diferir de quatro, por exemplo cinco valores poderiam ser usados por 

conjunto, dando um exemplo de [-8, -2, O, 2, 8]. Os valores de intensidade dos 

conjuntos na tabela poderiam ser determinados usando vários tipos diferentes 

de imagens como dados de treinamento, como foi discutido acima. Porém, se 

só um tipo de imagem específico for para ser codificado, os valores de 

20 modificador poderiam ser determinados usando dados de treinamento 

correspondendo àquele tipo de imagem, isto é, dando uma tabela de 

intensidade dedicada para um tipo de imagem específico. Também poderia ser 

possível ter uma tabela de intensidade com valores de modificador de 

intensidade adaptados para uma imagem específica. Nestes casos, isto é, 

25 tabela dedicada para imagem ou tipo de imagem, poderia ser necessário 

incluir os valores de modificador de intensidade da tabela no arquivo 

comprimido de blocos de imagem codificados ou caso contrário assodá-los 

com eles. 

Além disso, a palavra-código de intensidade não tem que ser 
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um índice ou um ponteiro para um conjunto de modificadores de intensidade 

em uma tabela, mas poderia de fato ser um próprio conjunto de modificadores 

de intensidade, por exemplo compreende dois valores de modificador, tais 

como 2 e 8, e onde .os outros valores de modificador, tais como -2 e -8, podem 

5 ser detenninados destes dois valores. 

Note que um e o mesmo conjunto de modificadores de 

intensidade é usado para o bloco de imagem. Uma vez que a palavra-código 

de intensidade seja provida na etapa S3, uma próxima etapa S4 seleciona 

representações de intensidade para os elementos de imagem no bloco de 

1 O imagem. Cada tal representação de intensidade é associada com um v~lor de 

modificador de intensidade do conjunto de modificadores de intensidade 

provido na etapa S3. Em outras palavras, a representação de intensidade 

permite a identificação de qual modificador de intensidade do conjunto usar 

para um elemento de imagem específico para o bloco. 

15 No caso de um conjunto de modificadores de intensidade 

compreendendo quatro valores de modificador, tais como -8, -2, 2, 8, a 

representação de intensidade poderia ser uma seqüência de 2 bits 

identificando um destes quatro valores, por exemplo, 11 bin corresponde a -8, 

lübin corresponde a -2, Oübin corresponde a 2 e Olbin corresponde a 8. Se 

20 mais de quatro valores de modificador de intensidade forem usados por 

conjunto, então mais de dois bits são requeridos para cada elemento de 

intensidade para identificar o modificador correto. 

Etapa S4 é preferivelmente repetida para todos os elementos 

de imagem no bloco de imagem (ilustrado esquematicamente por linha 1 ). O 

25 resultado da codificação das etapas S2 a S4 é um bloco de imagem codificado 

ou mais precisamente uma representação codificada (comprimida) do bloco 

de imagem. Tal representação de bloco codificada 700 é ilustrada na Figura 4. 

A representação 700 (bloco de imagem codificado) compreende a palavra

código de cor 71 O, a palavra-código de intensidade 720 e uma seqüência ou 
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mapa de bits 730 de representações de intensidade (preferivelmente uma 

representação de intensidade para cada elemento de imagem no bloco). Note 

que a ordem mútua da palavra-código de cor 710, palavra-código de 

intensidade 720 e seqüência de representação de intensidade 730 do bloco de 

5 imagem codificado 700 pode diferir do que é ilustrado na figura. 

Se o bloco de imagem compreender oito elementos de imagem 

(veja por exemplo Figuras 2 e 3) e cada representação de intensidade for 2 

bits, o tamanho da seqüência 730 é 16 bits. Além disso, assuma que tamanhos 

correspondentes das palavras-código de cor e intensidade são 12 e 4 bits, 

1 O respectivamente. O tamanho total da representação codificada 700 do bloco 

de imagem é então 32 bits e uma taxa de compressão de 4 bits por pixel 

(elemento de imagem) (bpp) é obtida. Este pequeno tamanho (32 bits) da 

representação 700 é bem adaptado para clientes finos, tais como unidades 

móveis, que tipicamente têm barramentos de memória de 16 ou 32 bits. Como 

15 resultado, só um ou na pior das hipóteses dois acessos de memória são então 

precisados para ler a representação codificada 700. 

Retomando à Figura 1, as etapas S2 a S4 são preferivelmente 

repetidas para todos os blocos de imagem providos durante a decomposição 

da etapa S 1 (ilustrado esquematicamente por linha 2). O resultado é então 

20 uma seqüência ou arquivo de blocos de imagem codificados. Os blocos de 

imagem codificados resultantes (representações codificadas dos blocos de 

imagem) poderiam ser ordenados em um arquivo da esquerda à direita e de 

cima para baixo, na mesma ordem na qual eles foram separados na 

decomposição de bloco da etapaS 1. O método então termina. 

25 A imagem codificada poderia então ser provida a uma 

memória para armazenamento nela até uma representação subseqüente, por 

exemplo, exibição da imagem. Além disso, a imagem codificada poderia ser 

provida como um sinal de representações de bloco codificadas para um 

transmissor para transmissão (sem fios ou por fios) para outra unidade. 
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Figura 5 ilustra uma concretização da etapa S2 da Figura 1 em 

mais detalhe. Na etapa S 1 O, uma cor média dos elementos de imagem no bloco 

de imagem é determinada. No seguínte, é assumido que a cor de um pixel ou 

texel (elemento de imagem) de uma imagem é representada por 24 bits de cor de 

5 RGB, isto é, 8 bits do componente vermelho, 8 bits do componente verde e 8 bits 

do componente azul. Porém, a invenção não está limitada a este exemplo 

particular, mas pode ser aplicável a qualquer representação de cor de pixéis e 

texéis. A cor média (R , G , 7i) é então determinada como: 
N 

_ lLR 
R=== N i=l i 

_ lfc 
G = N ~~~ i 

_ lfB 
B = N i=l i (1) 

onde Ri, 0 1, Bi são os componentes de R, G, B de elemento de 

1 O imagem i, e N é o número total de elementos de imagem no bloco de imagem. 

Uma vez que a cor média (R, G, li) seja determinada na 

etapa S 1 O, uma próxima etapa S 11 quantiza a cor média. A cor média (24 

bits) é preferivelmente quantizada em uma seqüência de 12-bits (palavra

código de cor). Em outras palavras, cada componente médio de 8 bits é 

15 quantizado em um componente médio de 4 bits. Por exemplo, se a cor média 

R, G, B for calculada para: 

f118l [B2] [10110010] 

l88J::: 58 =,01011000 ' 

21 15 bc); 00010101 bia 

uma versão quantizada de 4 bits (R, G, li) poderia ser gerada de: 

[
170] [AA] [1010lú10l 
8. 5 = 55. == 0101 OlOlj , 
17 11 hex 00010001 bín 
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isto é, [A, 5, l]hex = [1010, 0101, OOOlhin poderia ser usada 

como uma palavra-código de cor (12 bits). O método então continua à etapa 

S3 da Figura 1. 

Figura 6 ilustra uma concretização das etapas S3 e S4 da 

5 Figura 1 em mais detalhe. Etapa S20 investiga os conjuntos modificadores de 

intensidade diferentes da tabela e os valores de modificador diferentes dos 

conjuntos e calcula um valor de erro para cada tal conjunto de modificadores 

e teste de valor de modificador. Baseado nestes valores de erro, um conjunto 

de modificadores e valores de modificador de intensidade do conjunto que 

1 O resulta em um valor de erro menor é selecionado na etapa S21. Isto é descrito 

em mais detalhe abaixo. O método então termina. 

15 

No seguinte, codificação de blocos de imagem é adernais 

discutida em mais detalhe com relação a três exemplos diferentes. Nestes 

exemplos, uma tabela de intensidade correspondendo a Tabela 1 é usada. 

Codificação simples 

A fim de codificar um bloco de imagem de acordo com esta 

concretização da invenção, basicamente uma palavra-código de cor e um 

conjunto de modificadores de intensidade correto são selecionados. Uma vez 

isto feito, codificação de cada elemento de imagem no bloco de imagem é 

20 feito tentando todos os quatro modificadores de intensidade do conjunto e 

calculando o erro. Assuma que a cor original (24 bits) de um elemento de 

imagem é (R, G, B) e que a palavra-código de cor (cor média quantizada, 12 

bits) é (R, G, jj) e que o conjunto de modificadores escolhido é [-a, -b, b, a]. 

Um valor de erro poderia então ser determinado como: 

25 

E
2 = (R+a- RJ t~+a-GJ +(B+ u- BJ, (2) 

onde a E [-a, -b, b, a]. Para cada um dos elementos de imagem 

no bloco de imagem, o a que minimiza o erro ·i é selecionado. Isto poderia 

ser implementado calculando o valor de erro para uma primeira seleção de 

valores de modificador para os elementos de imagem e armazenar este 
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primeiro valor de erro (e a seleção escolhida de valores de modificador). 

Depois disso, um valor de erro é calculado para uma seleção diferente de 

valores de modificador. Este valor de erro é então comparado ao valor 

armazenado. Se for menor do que o valor annazenado, o valor armazenado é 

5 substituído por este novo valor de erro e os valores de modificador usados no 

cálculo deste valor de erro também são armazenados. Isto é então repetido 

para todas as combinações de modificadores e conjuntos. 

Equação (2) dará o melhor desempenho em termos de Relação 

de Sinal/Ruído de Pico (PSNR), desde que minimizará o erro quadrado médio 

10 na imagem. Porém, perceptivamente, pode não produzir o melhor resultado. 

Para alguns pixéis (elementos de imagem) p1 e p2, onde p1 parece mais 

luminoso do que p2 na imagem original, p2 pode parecer mais luminoso que p1 

em uma versão decodificada da imagem. A razão para isto é que os 

componentes vennelho, verde e azul não dão contribuições iguais a que o 

15 sistema visual humano percebe como intensidade. Como o componente verde 

dá uma contribuição desproporcionada à percepção de intensidade, sua 

aproximação deveria ser representada em precisão mais alta (mais precisa) do 

que aquelas de vermelho e azul. Como resultado, um valor de erro ponderado 

poderia ser empregado, tal como: 

20 onde W R, W 0, W 8 são pesos diferentes para os componentes 

de· cor. Além disso, W 0 é preferivelmente maior do que W R e W 8. Por 

exemplo, WR = 5/16, W0 ::;; 9/16 e W8 = 2/16, ou WR = 0,299, W0 = 0,587 e 

Ws = 0,114. 

Nesta codificação simples, uma cor média de oito elementos 

25 de imagem no bloco, quantizada a 4 bits por componente de cor, é usada 

como palavra~código de cor. O conjunto de modificadores de intensidade 

correto é então escolhido por procura exaustiva, isto é, todos os 16 conjuntos 
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na tabela são tentados, e o conjunto que minimiza o valor de erro é 

selecionado. Isto requer 16 x 4 = 64 avaliações por elemento de imagem. Se 

pesos forem WR = 5/16, W0 = 9/16 e W3 = 2/16, aritmética de inteiro pode 

ser usada e a codificação se toma rápida. Para esta seleção de pesos, 

5 codificação de uma imagem de 128 x 128 pixéis (elementos de imagem) 

usando a codificação simples leva ao redor de 60 ms em um PC laptop de 1,2 

GHz. 

Codificação exaustiva 

Na codificação simples descrita acima, a cor média quantizada 

'10 era simplesmente usada como uma representação (palavra-código de cor) das 

cores dos elementos de imagem no bloco de imagem. Nesta concretização da 

codificação exaustiva de acordo com a invenção, ambos as cores e os 

conjuntos de modificadores de intensidade (incluindo os valores de 

modificador) são escolhidos, isto é, toda possível combinação é tentada. Para 

15 um dado elemento de imagem, uma iteração adicional por todos os 12 bits de 

cor é adicionada além da iteração prévia de todos os 4 bits de conjunto de 

modificadores de intensidade e os 2 bits de representação de intensidade, que 

juntos da 218 etapas. Codificar uma imagem de 128 X 128 pixéis leva 

aproximadamente 5 minutos usando o mesmo PC laptop como para a 

20 compressão simples. Embora isto pudesse ser demorado demais para 

aplicações em tempo corrido, não é proibitivo para codificação fora de linha. 

Comparar os resultados da codificação exaustiva com os da codificação 

simples acima mostra uma diferença em PSNR de aproximadamente 1,5 dB. 

Visualmente, as imagens diferem visto que algumas áreas nas imagens 

25 codificadas com o esquema de codificação simples mostram deslocamentos 

de cor. Blocos de imagem únicos em áreas caso contrário cinzas obtém 

subitamente uma sombra verde leve. A razão para isto é que no esquema 

simples, os componentes R, G e B da palavra~código de cor são quantizados 

individualmente, que é sub-ótimo. 
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Quantizacão combinada 

Como para o esquema de codificação simples~ esta 

concretização da presente invenção inicia com uma cor média (24 bits) (R, 

G , li), mas os componentes de cor desta cor média são quantizados juntos 

5 com os componentes de intensidade, isto é, seleção de conjuntos de 

modificadores de intensidade e valores. 

I 

Se Rbaixo e Ralto denotarem os níveis ou valores de quantização 

de 4 bits que estão diretamente debaixo e acima de R, respectivamente de 

fonna que Rbaixo ~ R s Ralto· A tarefa é então escolher R como tanto Rbaixo ou 

1 O Ra110• O mesmo é verdadeiro para os componentes verde e azul. 

15 

20 

Primeiramente, o valor de erro é calculado com (R, G , B) == 

(Rbaixo, Gbaixo, Bbaixo): 

2 -2 -2 -2 
8 == (Rbaixo +a- R) + (Gbaixo +a -G) + (Bbaixo +a -B) (4) 

Isto pode ser simplificado em: 

onde 

8
2 

== (8R + a)2 + (ôo + a)2 + (8B +a f (5) 

onde ÔR :::: Rbaixo - R ' Ôo :::: Gbaixo - G ' OB :::: Bbaixo - li . Ademais 

assuma que a (o modifmf~9G ~fb'.z}ntensidade) pode ser escolhido livremente, 

isto é, é igual ao a == - 3 ótimo. Inserindo este a ótimo na equação 

(5) dá depois de simplificação: 

E
2 =~(8\ + Ô2

0 + 02a- OROG- 0R0B- Oo0a) = ~~ (6) 
3 3 

onde Ç é a expressão nos parênteses. 

Porém, se o valor mais alto ao invés for escolhido para o 

componente vermelho, isto é, (R , G , li) == (Ralto, Gbaixo, Bbaixo), e o fato que 

Ratto- R = 17+8R é usado, equação (5) pode ser reescrita como: 

8
2
= ((8R + 17) +ai+ (ôo + a)2 + (8B +ai, (7) 

Esta expressão pode ser ademais simplificada, inserindo o a = 

oR+OG+oB , . ---- ot1mo para este caso, em: 
3 
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E
2 =~ (o2 R+ o2 

0 + o2 s - OROo - OROs - OoOB + 172 + 17 x 2oR- Ôo - Os) 
3 

= ~ (Ç + 17[17 + 2oR- 8o - os]) (8) 
3 

A fim de detenninar quais destas duas cores quantizadas 

(palavras-código de cor) (Rbaixo, Gbaixo, Bbaixo) ou (Ralto' Gaito, Bbaixo) é a melhor, 

isto é, dá o menor valor de erro, a expressão extra nos parênteses retos da 

equação (8) é investigada. Em outras palavras, se 17 + 2oR - 80 - 8s < O, (Ralto, 

5 Gbaixo, Bbaixo) deveria ser escolhido, senão (Rbaixo, GbaiXOl Bbaixo) é escolhido (no 

caso 17 + 28R - 80 - os= O, qualquer palavra-código poderia ser escolhida). 

Este procedimento é então repetido para todas as possíveis combinações de 

quantizações baixa e alta para os três componentes de cor, isto é, para todas as 

cores quantizadas vizinhas da cor média. O resultado é apresentado na Tabela 

10 2 abaixo. 

Tabela 2 

Valor de erro I? 

2 
3(s+J7[17+28R -Óc; -o6 ]) 

2 
3cs + 17[17 + 2s0 -aR -o11 ]) 

%(~+17[17+2STl-õR -80 ]) 

2 
3(~+17(17-2ÕR +Õ0 +88 ]) 

2 

3(s+l7[17-2ô0 +oR +86)) 

2 
3(!.;+17[17-2Õ8 +ÕR +80 ]) 

2~ -s 
3 

Note que Ç não é requerido ser calculado explicitamente, só as 
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expressões (representações de erro) nos parênteses retos da Tabela 2 tem que 

ser calculados a fim de selecionar os níveis de quantização (palavra-código de 

cor) usar. Ademais note que a palavra-código de cor (Rbaixo, Gbaixo, Bbaixo) e 

(Ralto, Ga110, Ba11o) dá o mesmo valor de erro. Isto está sob a suposição que 

5 qualquer a (valor de modificador de intensidade) pode ser alcançado. Na 

realidade, porém, a está limitado aos valores de modificador de intensidade 

dos conjuntos de modificadores usados, por exemplo os valores de 

modificador da Tabela 1. De acordo com Tabela 1, valores de modificador 

menores (a) podem ser especificados com maior precisão do que valores 

1 O maiores, que significa que é melhor escolher (Ra110, Gatto, Batto) em lugar de 

(Rbaixo, Gbaixo, Bbaixo) se (li, G, li) estiver mais perto de (Ra!to, Gaita, Ba!to) do 

que (Rbaixo, Gbaixo, Bbaixo) e vice-versa. A quantização combinada desta 

concretização da invenção aumenta a PSNR com cerca de 1 dB comparada à 

codificação simples. Assim, a PSNR é só cerca de 0,5 dB mais baixa do que o 

15 resultado do esquema de codificação exaustiva (ótima). 

O tempo de codificação total não era mudado mensuravelmente 

comparado com a codificação simples, isto é, uma imagem de 128 x 128 pixéis 

ainda é comprimida em cerca de 60 ms. 

Também é possível construir uma tabela correspondendo à Tabela 

20 2 usando a medida de erro perceptivamente ponderada da equação (3). O a ótimo 

é então 

B ) = ~aixo, Gbaixo, Bbaixo). Se os valores de erro para Rtaixo, Gbaixo, Bbaixo e Rat10, 

Gaita, Balto forem ''normalizados~~ a O (basicamente corresponde a subtrair 2/3 ~ do 

25 valor de erro f? para todas as variantes diferentes de R, G e B na Tabela 2), a 

tabela seguinte de valores de erro normalizados é obtida. Note que os valores de 

erro normalizados para as palavras-código de cor diferentes de Rbaixo, Gbaixo, Bbaixo 

e Ratto, Gatto, Batto da Tabela 3 correspondem às expressões nos parênteses retos da 

Tabela2. 
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Tabela 3 

Palavra-có(ligo de cor Valor de erro nonnalizado;. 

R~aixo· ~aixo· Boaixo 0 

R;~~o, ~aim• Bo,oo wa17(W~ + w!)-2w~(ÕG ~3R)- 2w~(Õil-oR)) 

Rb .. .,.a.Jto.~•i.w w~[l7(w~ +w~)-2w~(<\ -Õ0 )-2w~(68 ~ó0 )] 

Rbti.w· G,.;,, B,lto w![l7(w~ + w~)-2wi (õR - 011)- 2w~ (ôc - õB )] 

Rbtim•G•Jto·B•to wi[I7(w~ +w~)t2w~(Õ0 -Õa)+2w~U>a -õll.)] 

R .... ~.;.w,B,to w~[l7(w~ +w;)+2w~(&R -õ0 )+2w~(8a -óa)J 

R .... o.to.Bbaim w~[l7(w~ +w~)+2w~(oR -o11 )+2w~(SG -S6)] 

RaJto, G,to. Bw O 

Quais das cores quantizadas vizinhas (RxGvBz, onde X, Y, Z 

representam independentemente baixo ou alto) usar coma palavraMcódigo de 

cor pode então ser detenninado comparando os valores de erro 

"normalizados" ou representações e selecionando como palavra-código de cor 

5 a cor quantizada vizinha que resulta em um menor valor de erro. 

Outro modo para escolher palavra-código de cor entre as cores 

quantizadas vizinhas é comprimir o bloco de imagem com cada tal cor 

quantizada e selecionar a associada com um menor erro. Porém, uma tal 

abordagem é algo mais lenta do que simplesmente usar as representações de 

1 O erro da Tabela 2 ou 3 para determinar uma palavra-código de cor adequada 

como o bloco então tem que ser comprimido oito vezes comparado a uma vez. 

Figura 7 ilustra um fluxograma de um método para decodificar 

uma imagem codificada ou versão codificada de uma imagem original de 

acordo com a presente invenção. A imagem codificada inclui basicamente 

15 várias representações codificadas de blocos de imagem) tais como 

representações 700 da Figura 4. Estas representações de bloco codificadas são 

geradas preferivelmente pelo método de codificação de imagem discutido 

acima com relação à Figura 1. 
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O método geralmente inicia identificando blocos de imagem 

codificados para decodificar. Poderia ser possível que todos os blocos de 

imagem codificados de uma imagem codificada deveriam ser decodificados 

para gerar uma representação decodificada da imagem original. 

5 Alternativamente, só urna porção da imagem original é para ser acessada. 

Como uma conseqüência, só um número selecionado de blocos de imagem 

tem que ser decodificado (ou mais precisamente, uma quantidade selecionada 

de elementos de imagem de certos blocos de imagem tem que ser 

decodificada). 

~O Uma vez que os blocos de imagem codificados corretos 

(representações) sejam identificados, a etapa S30 provê um conjunto de 

modificadores de intensidade. Este conjunto de modificadores é provido 

baseado na palavra-código de intensidade na representação codificada. Esta 

provisão de conjunto é executada preferivelmente identificando, por meio da 

15 palavra-código de intensidade, um conjunto de modificadores de intensidade 

de uma tabela, por exemplo, Tabela 1 acima, compreendendo múltiplos 

conjuntos de modificadores. Porém, em algumas aplicações, poderia ser 

possível que a própria palavra-código de intensidade inclua o conjunto de 

modificadores e que nenhuma consulta de tabela seja requerida. 

20 Em uma próxima etapa S31, uma representação de cor é 

gerada para pelo menos um dos elementos de imagem do bloco de imagem 

(isto é, para os elementos de imagem que deveriam ser decodificados). Esta 

geração de cor é executada baseada na palavra-código de cor na representação 

de bloco codificada. Na etapa S32, o modificador de intensidade a usar para o 

25 elemento de imagem que deveria ser decodificado, é selecionado. O valor de 

modificador é selecionado do conjunto de modificadores provido na etapa 

S30 baseado na representação de intensidade associada com o elemento de 

imagem e achada na seqüência de representação da representação de bloco 

codificada. Uma vez que o valor de modificador de intensidade correto seja 



29 

selecionado na etapa S32, a intensidade do elemento de imagem é modificada 

ou modulada com este valor na etapa S33. Modificação de intensidade de 

acordo com a invenção se refere a modificar, por exemplo, adicionar ou 

multiplicar, todos os componentes de cor da representação de cor pelo valor 

5 de modificador de intensidade (possivelmente ponderado). 

Etapas S32 e S33 poderiam ser executadas para vários 

elementos de imagem no bloco de imagem (ilustrado esquematicamente por 

linha 3 ). É antecipado pela invenção que em algumas aplicações, só um único 

elemento de imagem é decodificado de um bloco de imagem específico, 

~1 O múltiplos elementos de imagem de um bloco de imagem específico são 

decodificados e/ou todos os elementos de imagem de um bloco específico são 

decodificados. 

Etapas S30 a S33 são então repetidas preferivelmente para 

todos os blocos de imagem que compreendem elementos de imagem que 

15 deveriam ser decodificados (ilustrado esquematicamente por linha 4). Isto 

significa que a malha de etapas S30 a S33 poderia ser executada uma vez, 

mas freqüentemente várias vezes para blocos de imagem codificados 

diferentes e/ou várias vezes para um bloco de imagem codificado específico. 

Na etapa opcional S34, uma representação decodificada da 

20 imagem original, ou uma porção dela, é gerada baseado nos elementos e 

blocos de imagem decodificados. Note que em algumas aplicações, vários 

elementos de imagem têm que ser decodificados a fim de produzir um único 

pixel da representação decodificada. Por exemplo, durante interpolação tri

linear, oito elementos de imagem vizinhos são decodificados e para 

25 interpolação bi-linear, o número correspondente é quatro elementos de 

imagem, que é bem conhecido à pessoa qualificada na arte. O método então 

termina. 

Figura 8 ilustra uma concretização das etapas S30 e S31 da 

Figura 7 em mais detalhes. Na etapa S40, um conjunto de modificadores de 
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intensidade correto é identificado e selecionado da tabela de intensidade por 

meio da palavra-código de intensidade. Se o conjunto de modificadores de 

intensidade armazenado na tabela de intensidade compreender um primeiro 

sub-conjunto de valores de modificador, por exemplo, [a, b], um segundo sub-

5 conjunto de valores de modificador de intensidade pode ser determinado dos 

valores do primeiro sub-conjunto, por exemplo, [-a, -b]. Em uma próxima 

etapa S41, a cor quantizada da palavra-código de cor, preferivelmente 12 bits, 

é expandida ou estendida em, preferivelmente, 24 bits. Para o caso com uma 

cor de RGB, cada componente de cor de 4 bits quantizado da palavra-código 

'1 O de cor é então expandido em um componente de cor de 8 bits. Esta expansão 

de cor pode ser realizada multiplicando os componentes de cor de 4 bits 

quantizados por 17 para uma implementação com 256 cores diferentes 

(256-1 17). 
16 -1 Isto é a mesma coisa como duplicar o padrão de 4 bits 

para os primeiros (topo) e últimos (inferior) 4 bits da palavra-código de cor de 

15 8 bits expandida. Em outras palavras, um componente de cor de 4 bits de 

1010bin é expandido em 1010 1010bin· Se a palavra-código de cor em vez disso 

compreender 15 bits (5 bits para cada componente de R, G, B), a expansão 

resultaria em uma cor de 30 bits. Isto pode ser realizado multiplicando o 

componente de 

( 1024 -1 = 3 3 ) 

cor (5 bits) por 33 32 -l , ou duplicando o padrão de 5 bits para 

20 os 5 bits de topo e inferior da palavra de cor expandida de 1 O bits. Na etapa 

S42, a cor expandida é então designada aos elementos de imagem do bloco de 

imagem, que são para serem decodificados. O método então continua na etapa 

S32 da Figura 7. 

Figura 9 ilustra uma concretização da etapa S33 na Figura 7 

25 em mais detalhe. Na etapa S50, o valor de modificador de intensidade 

identificado e selecionado é adicionado à cor expandida. Assim, este valor de 
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modificador é adicionado a todos os componentes (todos os três para uma cor 

de RGB) da cor para o elemento de imagem. Isto poderia ser implementado 

como uma simples adição do valor de modificador a todos os componentes de 

cor. Porém, em algumas aplicações, poderia ser preferido ponderar o valor de 

5 modificador antes de adicioná-lo aos componentes. Em tal caso, pesos 

diferentes podem ser empregados para os componentes de cor diferentes. Em 

uma concretização alternativa, outro tipo de modificação diferente de uma 

adição simples poderia ser empregada, por exemplo, multiplicação, XOR ou 

outra modificação. Em tal caso, a mesma modulação é executada para todos 

1 O os componentes da cor expandida usando um e o mesmo valor de modificador 

de intensidade, embora este valor possa ser ponderado diferente para os 

componentes. Em urna próxima etapa S51, os valores de componente de cor 

modificados em intensidade resultantes são limitados entre um limiar de cor 

mínimo e um limiar de cor máximo. Por exemplo, se depois de adicionar o 

15 valor de modificador de intensidade (possivelmente ponderado) a um 

componente de cor, o valor resultante é menor do que o limiar mínimo, o 

valor é limitado ao valor deste limiar. Correspondentemente, se o valor 

resultante for maior do que o limiar máximo, o valor do limiar deveria ao 

invés ser usado para aquele componente. Um exemplo não limitante de um 

20 limiar mínimo e máximo é O e 255, respectivamente, para o caso com 256 

cores diferentes. Limiares correspondentes para 1024 cores poderiam ser O e 

1023. O método então continua na etapa S34 da Figura 7. 

Decodificar um bloco de imagem codificado será ilustrado 

ademais por um exemplo aqui abaixo. Neste exemplo, uma representação de 

25 bloco codificada como ilustrado na Figura 4 e um bloco de imagem como 

ilustrado na Figura 2 são assumidos. 

A representação codificada do bloco de imagem está de acordo 

com 1010 0101 0001 0111 11 01 10 00 10 01 OObin (a517D890hex), onde o bit 

0-3 é o componente vermelho da palavra-código de cor, bit 4-7 é o 
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componente verde da palavra-código de cor, bit 8-11 é o componente azul da 

palavra-código de cor, bit 12-15 é a palavra-código de intensidade e bit 16-31 

é a seqüência de representações de intensidade para os elementos de imagem 

do bloco. 

A palavra-código de cor é então decodificada (expandida) para 

gerar a representação de cor do bloco de imagem. Cada componente de cor na 

palavra-código de cor está em 4 bits, mas é expandido a 8 bits multiplicando 

por 17 (17 = 1 hex), que é a mesma coisa como duplicar o padrão de 4 bits 

para ambos os 4 bits de topo e inferior da palavra de 8 bits: 

Vermelho: ahex X 11hex = aahex <=> 1010 lOlObin <=> 170 

Verde: Shex X 1 hex = 55hex <::> 0101 0101bin <::::> 85 

Azul: 1 h ex X 11 hex = 1 h ex <=> 000 1 000 1 bin <=> 17 

Esta cor expandida é então designada aos elementos de 

imagem dos blocos de imagens dando: 

(170, 851 17) (170, 85, 17) (170, 85, 17) (170, 85, 17) 

(170, 85, 17) (170, 85, 17) (170, 85, 17) (170, 85, 17) 

O conjunto de modificadores de intensidade correto a usar é 

selecionado da Tabela 1 baseado na palavra-código de intensidade. Como é 

visto na Tabela 1, uma palavra-código de intensidade de Olllbin corresponde 

a modificadores de intensidade [-127, -42,42, 127]. 

A seqüência de representações de intensidade habilita a 

20 identificação de quais destes quatro valores de modificador usar para o 

elemento de imagem diferente de acordo com: 

llbin -127 

10om -42 
:= 

oobin 42 

Olbin 127 

A primeira representação de intensidade é 11 bin, que significa 

que o primeiro valor de modificador de intensidade, -127, deveria ser 
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adicionado a todos os três componentes do primeiro elemento de imagem: 

170] -127 43 
85 + -127 = -42 

17 -127 -110 

Os componentes resultantes são então limitados entre O e 255, 

assim dando ( 43, O, 0). O bloco de imagem decodificado parcialmente está 

agora de acordo com: 

(43, O, O} {170, 85, 17) (170, 85, 17) (170, 85, 17) 

(170, 85, 17) (170, 85, 17} (170, 85, 17) (170, 85, 17} 

Para o próximo elemento de imagem, a representação de 

intensidade é O 1 bin, isto é, o modificador de intensidade 127 deveria ser 

adicionado a todos os três componentes de cor. O resultado depois de 

limitação é (255, 212, 144). Repetindo este procedimento para todos os 

elementos de imagem no bloco criaria o bloco de imagem decodificado final 

1 O mostrado abaixo: 

(43, O, O} (255, 212, 144) (128, 43, O} (212, 127, 59) 

(128, 43, O) (255, 212, 144) (212, 127, 59) (212, 127, 59) 

O esquema de codificação de imagem (codificação de bloco de 

imagem) e decodificação de imagem (decodificação ou processamento de 

bloco de imagem) de acordo com a presente invenção poderia ser provido em 

um sistema de processamento de dados geral, por exemplo, em um terminal 

15 de usuário ou outra unidade configurada para processar e/ou representar 

imagens. Tal tenninal poderia ser um computador. Porém, a invenção é bem 

adaptada para clientes finos, tais como Assistente Digital Pessoal (PDA), 

unidades móveis e telefones. Tais terminais são caracterizados tipicamente 

por capacidade de memória e largura de banda de memória limitadas, e são 

20 energizados por baterias, isto é, também provisão de energia limitada. Desde 

que ambas codificação e decodificação de acordo com a presente invenção 
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podem ser implementadas muito simplesmente em hardware, software ou uma 

combinação de hardware e software e um bloco de imagem codificado 

preferivelmente só tem um tamanho máximo de 32 bits, a invenção poderia 

com vantagem ser aplicada a um cliente fino. 

5 Figura 1 O ilustra um tenninal de usuário 100 representado por 

uma unidade móvel. Porém, a invenção não está limitada a unidades móveis e 

poderia ser implementada em outros terminais e unidades de processamento 

de dados. Só meios e elementos na unidade móvel l 00 envolvidos 

diretamente na presente invenção estão ilustrados na figura. 

~O A unidade móvel 100 compreende uma unidade de 

,. 

processamento (central) (CPU) 200 para processar dados, incluindo dados de 

imagem, dentro da unidade móvel 100. Um sistema gráfico 130 é provido na 

unidade móvel 100 para administrar dados de imagem e gráfico. Em 

particular, o sistema gráfico 130 é adaptado para representar ou exibir 

15 imagens em uma tela conectada 120 ou outra unidade de exibição. A unidade 

móvel 100 também compreende um armazenamento ou memória 140 para 

armazenar dados nela. Nesta memória 140, dados de imagem podem ser 

armazenados, em particular dados de imagem codificados (blocos de imagem 

codificados) de acordo com a presente invenção. Devido ao pequeno tamanho 

20 total de blocos de imagem (32 bits) e alta taxa de compressão (4 bpp), dados 

de imagem podem ser annazenados eficientemente na memória 140 também 

em casos com uma unidade móvel 100 com capacidade de memória limitada. 

Um codificador de imagem 21 O de acordo com a presente 

invenção é provido na unidade móve1100. Este codificador 210 é configurado 

25 para codificar uma imagem ou textura em uma representação codificada da 

imagem (ou textura). Como foi discutido acima, uma tal representação 

codificada compreende uma seqüência ou arquivo de múltiplos blocos de 

imagem decodificados. Este codificador de imagem 21 O pode ser provido 

como software correndo na CPU 200, corno é ilustrado na figura. 



35 

Alternativamente, ou além disso, o codificador 21 O poderia ser arranjado no 

sistema gráfico 130 ou em outro lugar na unidade rnóvellOO. 

Uma representação codificada de uma imagem do codificador 

de bloco 21 O pode ser provida à memória 140 através de um barramento 

5 (memória) 150, para armazenamento nela até uma representação subseqüente 

da imagem. Alternativamente, ou além disso, os dados de imagem codificados 

podem ser remetidos a uma unidade de entrada e saída (I/0) 110 para 

transmissão (sem fios ou por fios) para outros terminais ou unidades externas. 

Esta unidade de I/O 11 O também pode ser adaptada para receber dados de 

fO imagem de uma unidade externa. Estes dados de imagem poderiam ser uma 

imagem que deveria ser codificada pelo codificador de imagem 21 O ou dados 

de imagem codificados que deveriam ser decodificados. Também poderia ser 

possível armazenar a representação de imagem codificada em uma memória 

de textura dedicada provida, por exemplo, no sistema gráfico 130. Além 

15 disso, porções da imagem codificada também poderiam, ou alternativamente, 

ser armazenadas (temporariamente) em uma memória 1Cache1 de textura, por 

exemplo no sistema gráfico 130. 

Se o barramento (memória) 150 tiver uma largura de banda 

máxima de 32 bits, um único acesso de memória é requerido para buscar ou 

20 ler uma representação de imagem codificada da invenção da memória 140. Se 

porém, o barramento 150 tiver capacidade de largura de banda maior, por 

exemplo 64 bits ou até mesmo 128 bits, múltiplas representações de imagem 

codificadas poderiam ser buscadas em um único acesso de memória. Por 

exemplo, assuma um barramento de 64 bits 150 e tamanho de bloco de 

25 imagem de acordo com a Figura 2. Se os blocos de imagem forem empilhados 

"um em cima do outro", um bloco de imagem junto com o bloco de imagem 

subseqüente na memória 140 fonnará um quadrado de 4x4 de elementos de 

imagem. Porém, se os blocos forem posicionados 111ado a lado 11
, o bloco de 

imagem junto com o bloco seguinte formará uma caixa de 2x8. Um quadrado 



36 

de 4x4 é mais preferido, como a probabilidade de achar um elemento de 

imagem desejado no quadrado de 4x4 é maior do que para a caixa de 2x8, se 

alguma forma de sistema de 'caching' de textura for empregada, que é bem 

conhecido à pessoa qualificada na arte. 

5 Um decodíficador de imagem 220 de acordo com a presente 

invenção é provido na unidade móvel 100 para decodificar uma imagem 

codificáda a fim de gerar uma representação de imagem decodificada. Esta 

representação decodificada poderia corresponder à imagem original inteira ou 

uma porção dela. O decodificador de imagem 220 provê dados de imagem 

lO decodificados ao sistema gráfico 130, que por sua vez processa tipicamente os 

dados antes que sejam representados ou apresentados na tela 120. O 

decodificador de imagem 220 pode ser arranjado no sistema gráfico 130, 

como é ilustrado na figura. Alternativamente, ou além disso, o decodificador 

200 pode ser provido como software correndo na CPU 200 ou em outro lugar 

15 na unidade móvel 100. 

A unidade móvel 100 poderia ser equipada com ambos um 

codificador de imagem 210 e um decodificador de imagem 220, como é 

ílustrado na figura. Porém, para alguns terminais 100, poderia ser possível só 

incluir um codificador de imagem 21 O. Em tal caso, dados de imagem .. 
20 codificados poderiam ser transmitidos para outro terminal que executa a 

decodificação e, possivelmente, representação da imagem. 

Correspondentemente, um terminal 1 00 poderia só incluir um decodificador 

de imagem 220, isto é, nenhum codificador. Tal terminal I 00 então recebe um 

sinal compreendendo dados de imagem codificados de outro terminal e os 

25 decodifica para gerar uma representação de imagem decodificada. Assim, o 

sinal de imagem codificado poderia ser transmitido em modo sem fios entre 

os tenninais usando transmissor e receptor de rádio. Alternativamente, outras 

técnicas para distribuir imagens e representações de imagem codificadas entre 

terminais de acordo com a invenção poderiam ser empregadas, tais como 
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técnicas de IR usando portas de IR e transferência por fios de dados de 

imagem entre terminais. Também cartões ou chips de memória que poderiam 

ser conectados e trocados entre terminais poderiam ser usados para esta 

distribuição inter-terminal de dados de imagem. 

· 5 As unidades 110, 130, 200, 210 e 220 da unidade móvel 100 

podem ser providas como software, hardware ou uma combinação disso. 

Figura 11 ilustra um diagrama de bloco de uma concretização 

de um codificador de imagem 210 de acordo com a presente invenção. O 

codificador 210 tipicamente compreende um decompositor de imagem 215 

ro para decompor ou dividir uma imagem de entrada em vários blocos de 

imagem. O decompositor 215 é preferivelmente configurado para decompor a 

imagem em blocos de imagem compreendendo oito elementos de imagem 

(pixéis ou texéis), isto é, tendo um tamanho geral de 8x1 ou 8xl elementos de 

imagem, mais preferivelmente 4x2 ou 2x4 elementos de imagem. Este 

15 decompositor 215 poderia ser adaptado para decompor imagens de entrada 

diferentes em blocos de imagem com tamanhos diferentes. Por exemplo, para 

um primeiro tipo de imagem, um tamanho de bloco de imagem de 4x2 

elementos de imagem é usado, enquanto para um segundo tipo, um tamanho 

de bloco de 8xl poderia ser usado. Em tal caso, o decompositor 215 

20 preferivelmente recebe infonnação de entrada, habilitando a identificação de 

qual formato de bloco de imagem usar para uma dada imagem. 

Esta concretização do codificador de imagem 21 O compreende 

um único codificador de bloco 300. Este codificador de bloco 300 codifica os 

blocos de imagem recebidos do decomposítor de imagem para gerar 

25 representações de bloco codificadas. Tal representação de bloco de imagem 

compreende uma palavra-código de cor, uma palavra-código de intensidade e 

uma seqüência de representações de intensidade. O tamanho global da 

representação de bloco é muito menor do que o tamanho correspondente do 

bloco de imagem não codificado. O codificador de bloco 300 é 
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preferivelmente configurado para processar (codificar) cada bloco de imagem 

do decompositor 215 seqüencialmente. 

O codificador de bloco 300 preferivelmente compreende, ou 

tem acesso a uma tabela de intensidade 500 compreendendo múltiplos 

5 conjuntos de modificadores de intensidade. Os conjuntos de modificadores da 

tabela 500 são usados durante a codificação para a geração da palavra-código 

de intensidade, e possivelmente cor. A tabela de intensidade 500 poderia ser 

arranjada no codificador de bloco 300 ou em outro lugar no codificador de 

imagem 210. 

r o O codificador de imagem 21 O poderia compreender uma única 

tabela de intensidade 500. Alternativamente, várias tabelas diferentes 

poderiam ser arranjadas no codificador 210, onde os modificadores de 

intensidade das tabelas são adaptados para tipos de imagem diferentes ou uma 

tabela poderia ser adaptada para uma imagem específica. Por exemplo, uma 

15 primeira tabela de intensidade poderia ser usada durante codificação de um 

primeiro tipo de imagem, por exemplo, fotografia, enquanto uma segunda 

tabela é usada para codificar uma imagem de um segundo tipo, por exemplo 

texto. Porém, a fim de economizar memória, uma única tabela de intensidade 

500 gerada com dados de treinamento de vários tipos de imagem diferentes é 

20 preferivelmente empregada no codificador 210. 

As unidades 215 e 300 do codificador de imagem 210 podem 

ser providas como software, hardware ou uma combinação disso. As unidades 

215, 300 e 500 podem ser implementadas juntas no codificador de imagem 

210. Alternativamente, uma implementação distribuída também é possível 

25 com algumas das unidades providas em outro lugar na unidade móvel. 

Figura 12 ilustra um diagrama de bloco de outra concretização 

do codificador de imagem 21 O de acordo com a presente invenção. Este 

codificador de imagem 21 O compreende um decompositor de imagem 215 

como a concretização da Figura 11, que não é discutida ademais. Porém, o 
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codificador 210 inclui múltiplos codificadores de bloco 300-1 a 300-M (M, 

onde M é um inteiro positivo maior que um). Cada tal codificador de bloco 

300-1 a 300-M corresponde basicamente ao codificador de bloco do 

codificador de imagem na Figura 11. Provendo múltiplos codificadores de 

5 bloco 300-1 a 300-M no codificador de imagem 210, múltiplos blocos de 

imagem do decomposi to r 215 podem ser processados (codificados) em 

paralelo, que reduz o tempo de codificação de imagem total. 

Cada codificador de bloco 300-1 a 300-M poderia 

compreender uma tabela de intensidade 500. As tabelas de intensidade 500 

! O nos codificadores diferentes 300-1 a 300-M poderiam todas incluir valores de 

modificador de intensidade idênticos. Alternativamente, codificadores de 

bloco diferentes poderiam incluir tabelas diferentes. Em tal caso, um ou 

vários codificadores de bloco poderiam ser adaptados para um certo tipo de 

imagem, enquanto outros codificadores de bloco são adaptados para outros 

15 tipos de imagem. Em uma implementação alternativa, uma única tabela de 

intensidade 500 é arranjada no codificador de imagem 21 O e conectada a 

todos os codificadores de bloco 300-1 a 300-M. 

As unidades 215 e 300-1 a 300-M do codificador de imagem 

21 O podem ser providas como software, hardware ou uma combinação disso. 

20 As unidades 215, 300-1 a 300-M e 500 podem ser implementadas juntas no 

codificador de imagem 210. Alternativamente, uma implementação 

distribuída também é possível com algumas das unidades providas em outro 

lugar na unidade móvel. 

Figura 13 ilustra um diagrama de bloco de uma concretização 

25 de um codificador de bloco 300 de acordo com a presente invenção, tal como 

o codificador de bloco do codificador de imagem na Figura 11 ou um dos 

codificadores de bloco no codificador de imagem da Figura 12. O codificador 

300 compreende um quantizador de cor 31 O, que determina uma 

representação de cor das cores dos elementos de imagem no bloco de imagem 
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e quantiza esta representação de cor. A representação de cor é preferivelmente 

uma cor média de 24 bits do elemento de imagem e é quantizada 

subseqüentemente a uma representação de cor de 12 bits, isto é, a palavra

código de cor, pelo quantízador 31 O. 

Um quantizador de intensidade 320 é provido no codificador 

de bloco 300 para identificar um conjunto de modificadores de intensidade a 

usar para um bloco de imagem atuaL O quantizador 320 é preferivelmente 

configurado para selecionar este conjunto de modificadores de uma tabela de 

intensidade associada 500. O quantizador 320 então gera uma palavra-código 

1 O de intensidade que é associada com o conjunto de modificadores selecionado. 

O codificador 300 ademais inclui um seletor de intensidade 330 que 

seleciona, para os elementos de imagem no bloco de imagem, um modificador 

de intensidade do conjunto de modificadores de intensidade identificado. O 

quantizador de cor 31 O, quantizador de intensidade 320 e se1etor de 

15 intensidade 330 são preferivelmente configurados para quantização 

combinada da palavra-código de cor e intensidade, como foi discutido em 

detalhes no antecedente. 

As unidades 310, 320 e 330 do codificador de bloco 300 

podem ser providas como software, hardware ou uma combinação disso. As 

20 unidades 31 O, 320, 330 e 500 podem ser implementadas juntas no codificador 

de bloco 300. Alternativamente, uma implementação distribuída também é 

possível com algumas das unidades providas em outro lugar no codificador de 

Imagem. 

Figura 14 ilustra um diagrama de bloco de outra concretização 

25 de um codificador de bloco 300 de acordo com a presente invenção. Este 

codificador de bloco 300 compreende um estimador de erro 340 para estimar 

valores de erro para o propósito de selecionar conjunto e valores de 

modificadores de intensidade, e possivelmente valor de cor quantizado, ao 

usar para um bloco de imagem. Este estimador 340 é preferivelmente 
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configurado para calcular um valor de erro para uma primeira seleção de um 

conjunto de modificadores de intensidade e valores (e cor no caso de 

codificação exaustiva) para os elementos de imagem no bloco de imagem. 

Este primeiro valor de erro é então annazenado. O cálculo de erro é então 

5 repetido para todas as possíveis seleções de conjunto de modificadores e 

valores (e cor), e depois de cada cálculo, o valor de erro estimado é 

comparado ao erro armazenado. Se for menor do que o valor annazenado, ele 

substitui o erro previamente armazenado. Além disso, a seleção de conjunto 

de modificadores e valores (e cor) associados com o valor de erro também são 

~O annazenados. Uma vez que todas as combinações foram testadas, a seleção 

resultando no menor erro é usada para geração de palavra-código de 

intensidade (e cor) e representações de intensidade. Um seletor de conjunto de 

modificadores de intensidade 322 e seletor de intensidade 330 então seleciona 

o conjunto de modificadores e valores de modificador que são associados com 

15 o menor erro. As unidades restantes do codificador de bloco 300 tem 

correspondências na Figura 13 e não são discutidas ademais. 

Alternativamente, esta concretização do codificador de bloco 300 poderia 

operar de acordo com a quantização combinada como descrito acima. Em tal 

caso, o quantizador de cor 31 O provê as cores quantizadas vizinhas da cor 

20 média calculada do bloco de imagem. O estimador de erro 340 determina 

representações de erro para cada tal cor quantizada vizinha, por exemplo 

como ilustrado na Tabela 2 ou 3, e a cor quantizada vizinha que resulta em 

uma representação de erro menor é selecionada como a palavra~código de cor 

para o bloco de imagem, 

25 As unidades 31 O, 320, 322, 330 e 340 do codificador de bloco 

300 podem ser providas como software, hardware ou uma combinação disso. 

As unidades 310, 320, 322, 330, 340 e 500 podem ser implementadas juntas 

no codificador de bloco 300. Alternativamente, uma implementação 

distribuída também é possível com algumas das unidades providas em outro 
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lugar no codificador de imagem. 

Uma implementação preferida de um quantizador de cor 31 O 

de acordo com a presente invenção é ilustrada no diagrama de bloco da Figura 

15. O quantizador 310 compreende meio 312 configurado para determinar 

5 uma média das cores dos elementos de imagem no bloco de imagem. Esta cor 

média é preferivelmente uma cor de RGB, mas poderia ser qualquer outro 

fonnato de cor usado em processamento de imagem. Esta cor média 

determinada é então provida ao meio de quantização 314, que quantiza a cor 

média. O quantízador 314 é preferivelmente configurado para quantizar uma 

,O cor de RGB média de 24 bits do calculador de média de cor 312 em uma cor 

de RGB de 12 bits. 

As unidades 312 e 314 do quantizador de cor 31 O podem ser 

providas como software, hardware ou uma combinação disso. As unidades 

310 e 314 podem ser implementadas juntas no quantizador de cor 310. 

15 Alternativamente, uma implementação distribuída também é possível com 

algumas das unidades providas em outro lugar no codificador de bloco. 

Figura 16 ilustra um diagrama de bloco de uma concretização 

de um decodificador de bloco 220 de acordo com a presente invenção. O 

decodificador de bloco 220 preferivelmente compreende um seletor de bloco 

20 222, que é adaptado para selecionar, por exemplo, de uma memória, quais 

blocos de imagem codificados que deveriam ser providos a um decodificador 

de bloco 400 para decodificação. O seletor de bloco 222 preferivelmente 

recebe informação de entrada associada com os dados de imagem codificados, 

por exemplo de um cabeçalho ou uma máquina de representação. Um 

25 endereço de um bloco de imagem codificado tendo os elementos de imagem 

desejados é então computado baseado na informação de entrada. Este 

endereço computado é preferivelmente dependente das coordenadas de 

elemento de imagem (pixel ou texel) dentro de uma imagem. Usando o 

endereço, o seletor de bloco 222 identifica o bloco de imagem codificado da 
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memória. Este bloco de imagem codificado identificado é então buscado do 

armazenamento e provido ao decodificador de bloco 400. 

O acesso (aleatório) a elementos de imagem de um bloco de 

imagem habilita vantajosamente a decodificação seletiva só daquelas porções 

5 de uma imagem que são precisadas Além disso, a imagem pode ser 

decodificada em qualquer ordem que os dados são requeridos. Por exemplo, 

em mapeamento de textura só porções da textura podem ser requeridas e estas 

porções geralmente serão requeridas em uma ordem não seqüencial. Assim, a 

decodificação de imagem da presente invenção pode ser aplicada com 

1 u vantagem para processar só uma porção ou seção de uma imagem. 

O bloco de imagem codificado selecionado é então remetido 

ao decodificador de bloco 400. Além do bloco de imagem, o decodificador 

400 preferivelmente recebe informação especificando quais elementos de 

imagem do bloco que deveriam ser decodificados. A informação poderia 

15 especificar que o bloco de imagem inteiro, isto é, todos os elementos de 

imagem nele, deveriam ser decodificados. Porém, a informação recebida 

poderia identificar só um único ou alguns dos elementos de imagem que 

deveriam ser decodificados. O decodificador de bloco 400 então gera uma 

representação decodificada dos elementos de imagem no bloco. Esta 

20 representação decodificada é preferivelmente uma cor de P bits, onde P é o 

número de bits por elemento de imagem na imagem original, por exemplo 

uma cor de RGB de 24 bits. O decodificador de bloco 400 preferivelmente 

compreende uma tabela de intensidade 500, que é usada durante o 

procedimento de decodificação. Alternativamente, esta tabela de intensidade 

25 500 poderia ser provida em outro lugar no decodificador de imagem 220. Uso 

de tabelas de intensidade diferentes para tipos de imagem diferentes, discutido 

acima em conexão à Figura 11, também se aplica ao decodificador de imagem 

220. 

Um compositor de imagem 224 opcional poderia ser provido 
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no decodificador 220. Este compositor recebe os elementos de imagem 

decodificados do decodificador de bloco 400 e os compõe para gerar um pixel 

que pode ser representado ou exibido em uma tela. O compositor 224 poderia 

requerer vários elementos de imagem de entrada para gerar um único pixel. 

5 Este compositor de imagem 224 poderia alternativamente ser provido no 

sistema gráfico. 

As unidades 222, 224 e 400 do decodificador de bloco 220 

podem ser providas corno software, hardware ou uma combinação disso. As 

unidades 222, 224, 400 e 500 podem ser implementadas juntas no 

i O decodificador de bloco 220. Alternativamente, uma implementação 

distribuída também é possível com algumas das unidades providas em outro 

lugar na unidade móvel. 

Figura 17 ilustra um diagrama de bloco de outra concretização 

de um decodificador de imagem 220 de acordo com a presente invenção. O 

15 seletor de bloco 222 e compositor de imagem 224 são semelhantes às 

unidades correspondentes na Figura 16 e não são discutidos ademais. 

O decodificador de imagem 220 compreende múltiplos 

decodificadores de bloco 400~ 1 a 400~Q (Q é um inteiro positivo maior que 

um). Tendo acesso a múltiplos decodificadores de bloco 400~ 1 a 400-Q, o 

20 decodificador de imagem 220 pode processar (decodificar) múltiplos blocos 

de imagem codificados em paralelo. Estes múltiplos decodificadores de bloco 

400-1 a 400-Q permitem processamento paralelo, que aumenta o desempenho 

de processamento e eficiência do decodificador de imagem 220. Por exemplo, 

um elemento de imagem decodificado é geralmente suficiente para 

25 interpolação de vizinho mais próximo, enquanto quatro (oito) elementos de 

imagem são precisados para interpolação bi-linear (tri-linear). Cada 

decodificador de bloco 400-1 a 400-Q poderia compreender uma tabela de 

intensidade 500 usada para a decodificação. Alternativamente, uma única 

tabela 500 é arranjada no decodificador de imagem 220 e conectada a todo os 
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decodificadores de bloco 400-1 a 400-Q. A discussão adicional de usar tipos 

diferentes de tabelas de intensidade, veja acima com relação à Figura 12, 

também se aplica para o decodificador de imagem 220. 

As unidades 222, 224 e 400-1 a 400-Q do decodificador de 

5 Imagem 220 podem ser providas como software, hardware ou uma 

combinação disso. As unidades 222, 224, 400-1 a 400~Q e 500 podem ser 

implementadas juntas no decodificador de imagem 220. Alternativamente, 

uma implementação distribuída também é possível com algumas das unidades 

providas em outro lugar na unidade móvel. 

r O Figura 18 é uma ilustração de uma concretização de um 

decodificador de bloco 400 de acordo com a presente invenção. O 

decodificador de bloco 400 compreende meio 41 O para prover um conjunto de 

modificadores de intensidade uma tabela de intensidade 500 associada 

baseada na palavra-código de intensidade. Este provedor 41 O poderia ser 

15 configurado para buscar um primeiro sub-conjunto de valores de modificador 

da tabela de intensidade 500 e detenninar um segundo sub-conjunto de 

modificadores baseado no primeiro sub~conjunto. Um gerador de cor 420 gera 

uma única representação de cor para todos os elementos de imagem no bloco 

de imagem baseado na palavra~código de cor. Este gerador 420 

20 preferivelmente expande a cor de 12 bits da palavra-código em uma cor de 24 

bits (RGB). 

Um seletor de modificador de intensidade 430 é arranjado para 

selecionar um dos valores de modificador de intensidade do conjunto de 

modificadores provido pelo meio 41 O. O seletor de modificador 430 é 

25 configurado para selecionar valores de modificador corretos para os 

elementos de imagem no bloco de imagem codificado baseado na seqüência 

de representações de intensidade. A cor expandida do gerador de cor 420 e 

valor de modificador de seletor de modificador 430 são remetidos a um 

modulador ou modificador de intensidade 440, que modifica a intensidade dos 
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componentes de cor da cor expandida com o valor de modificador. O 

modificador 440 poderia usar um valor de modificador de intensidade 

ponderado, com pesos diferentes para os componentes de cor diferentes. Além 

disso, uma vez que os componentes de cor foram modificados em intensidade, 

5 o modificador 440 preferivelmente limita os componentes entre um limiar 

máximo e mínimo, por exemplo entre O e 255. 

As unidades 410, 420, 430 e 440 do decodificador de bloco 

400 podem ser providas como software, hardware ou urna combinação disso. 

As unidades 41 O, 420, 430, 440 e 500 podem ser implementadas juntas no 

i u decodificador de bloco 400. Alternativamente, uma implementação 

distribJJ.ída também é possivel com algumas das unidades providas em outro 

lugar no decodificador de imagem. 

Figura 19 ilustra esquematicamente uma possível 

implementação de hardware de um decodificador de bloco 400 de acordo com 

15 a presente invenção. A entrada para o decodificador de bloco 400 é uma 

representação de bloco codificada 700 compreendendo uma palavra-código de 

cor de 12 bits 710 (4 bits para cada um do componente vermelho, verde e 

azul), uma palavra-código de intensidade de 4 bits 720 e uma seqüência de 16 

bits de intensidade 730. 

20 A palavra-código de cor é provida ao gerador de cor 420, que é 

realizado por três extensores de bit 422 a 426. Um primeiro extensor de bit 

422 recebe o componente vermelho de 4 bits, um segundo extensor 424 e 

terceiro 426 recebe o componente verde e azul de 4 bits, respectivamente. A 

saída de extensor respectivo 422 a 426 é um componente de cor de 8 bits. Este 

25 componente de 8 bits é simplesmente obtido multiplicando o componente de 

entrada com 17, ou multiplicando o componente com 16 e então adicionando 

o componente. Alternativamente, o extensores 422 a 426 poderiam ser 

implementados como deslocadores de bit e porta OU, por exemplo (1 O 1 hin < 

< 4) OU lOlhín =1011 OOOObín OU lOlhin = 1011 lOllbin onde << 4 
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corresponde a deslocar uma palavra quatro bits à esquerda. 

Um seletor de modificador 430 é implementado como um 

multiplexador 435. Um índice de endereço de 3 bits é introduzido neste 

multiplexador 435. Baseado no índice de endereço, o multiplexador 435 

5 seleciona qual dos oito elementos de imagem decodificar. A representação de 

intensidade de 2 bits associada com o elemento de imagem selecionado é 

então remetida a uma consulta de tabela 415. Esta consulta de tabela 

corresponde ao provedor de conjunto de modificadores 41 O e tabela de 

intensidade 500 da Figura 18. Usando a palavra-código de intensidade de 

, U entrada e representação de intensidade, a consulta 415 busca o valor de 

modificador de intensidade correto de um dos conjuntos de modificadores na 

tabela. Este valor de modificador assinado de 9 bits (positivo ou negativo) é 

então provido a um modificador de intensidade 440. Nesta implementação de 

hardware, o modificador 440 compreende três somadores 441 a 443 e três 

15 limitadores 444 a 446. O valor de modificador é introduzido no somador 

respectivo 441 a 443. Um primeiro somador 441 adiciona o valor de 

modificador de intensidade ao componente vennelho de 8 bits de extensor de 

bit 422. Correspondentemente, o somador 442 e somador 443 adiciona o valor 

de modificador ao componente verde e azul de 8 bits de extensor de bit 424 e 

20 426, respectivamente. Em urna implementação alternativa, os somadores 441 

a 443 podem ser substituídos com outros elementos de modificação, por 

exemplo multiplicadores ou portas de XOR. As saídas dos somadores 441 a 

443 são remetidas a limitadores 444 a 446, que limitam os componentes de 

cor modificados em intensidade entre O e 255. A saída dos limitadores 444 a 

25 446 é a cor de 24 bits descomprimida ou decodificada do elemento de 

Imagem. 

Figura 20 ilustra esquematicamente uma possível 

implementação de hardware dos extensores de bit 422; 424; 426 da Figura 19. 

Estes extensores recebem um componente de cor de 4 bits (vermelho, verde 
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ou azul) e saem com um componente de cor de 8 bits correspondente 

estendido. No componente de cor de 8 bits de saída, os quatro bits mais 

significantes (MSBs) constituem o componente de cor de 4 bits e entrada, o 

ltquinto MSB" corresponde ao MSB do componente de entrada, o "sexto 

5 MSB" corresponde ao ltsegundo MSB'' do componente de entrada e os dois 

bits menos significantes (LSBs) restantes correspondem ao dois LSBs do 

componente de entrada. 

Figura 21 ilustra esquematicamente uma possível 

implementação de hardware da consulta de tabela 415 da Figura 19. O três 

1 O LSBs das palavras-código de intensidade de entrada de 4 bits são introduzidos 

a dois multiplexadores 411 e 412 para selecionar um valor de modificador de 

intensidade de 7 bits de oito possíveis valores de modificador para cada 

multiplexador 411 e 412. Destes 16 modificadores de intensidade, os 48 

valores restantes poderiam ser calculados se empregar uma tabela de 

15 intensidade de acordo com Tabela 1. Os valores de modificador de 

intensidade selecionados dos multiplexadores 411 e 412 são introduzidos a 

outro multiplexador 413, que seleciona um destes valores baseado em dados 

de entrada de 1 bit (1 bit da representação de intensidade de 2 bits) do 

multiplexador 435 na Figura 19. O valor de modificador selecionado é então 

20 remetido ambos a um multiplexador 416 e ao meio de negação 414, que nega 

o valor de modificador. Também este valor negado é remetido ao 

multiplexador 416. Este multiplexador 416 seleciona tanto o valor de 

modificador de intensidade de 7 bits positivo ou o valor negado baseado no 

bit restante da representação de intensidade do multiplexador 435 na Figura 

25 19. O valor de modificador selecionado (8 bits) é então trazido ambos a um 

multiplexador 418 e a um deslocador de bit 417, que desloca o valor de 

modificador um bit à esquerda, resultando em um modificador de intensidade 

de 9 bits (corresponde a uma multiplicação do valor, em base dez, por dois). 

O multiplexador 418 então seleciona tanto o valor de modificador de 8 bits ou 
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o valor de modificador de 9 bits baseado no MSB da palavra-código de 

intensidade. O resultado da seleção é o valor de modificador de intensidade de 

9 bits~ fora dos 64 possíveis valores de modificador~ a usar para um elemento 

de imagem específico. 

5 Figura 22 ilustra esquematicamente uma possível 

implementação de hardware do limitadores 444; 445; 446 da Figura 19. A 

entrada ao limitador 444; 445; 446 é um valor de componente de cor 

modificado em intensidade de 10 bits. Os oito LSBs deste valor de entrada 

são trazidos a um multiplexador 447. A outra entrada ao multiplexador é o 

fO valor de limiar máximo (255; 8 bits). O multiplexador 447 seleciona tanto o 

valor de entrada de 8 bits ou o valor de limiar máximo baseado no segundo 

MSB do componente de cor modificado em intensidade. Em outras palavras, 

se este segundo MSB for igual a um~ o multiplexador 44 7 sai com o valor de 

limiar, caso contrário (o segundo MSB é igual a zero), o valor de entrada de 8 

15 bits é saído a um segundo multiplexador 448. Este segundo multiplexador 448 

compara a saída do primeiro multiplexador 447 com o valor de limiar mínimo 

(O; 8 bits) baseado no MSB do componente de cor. Se este MSB ou bit de 

sinal for igual a um, a saída do primeiro multiplexador 447 é negativa e o 

valor de limiar mínimo deveria ser selecionado pelo segundo multiplexador 

20 448. Porém, se o bit de sinal for zero, a saída do primeiro multiplexador 447 

também deveria ser saída do segundo multiplexador 448. 

A solução de hardware para o codificador de bloco 400 na 

Figura 19 é muito simples, compreende basicamente só três adições, uma 

negação e 12 multiplexadores se os extensores de bit 422; 424; 426, consulta 

25 de tabela 415 e limitadores 444; 445; 446 forem implementados de acordo 

com Figura 20, Figura 21 e Figura 22, respectivamente. 

Isto deveria ser comparado à descompressão usando o 

esquema de S3TC [3], que requer até 42 adições e dois multiplexadores. 

Será entendido por uma pessoa qualificada na arte que várias 
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modificações e mudanças podem ser feitas à presente invenção sem partida da 

extensão dela, que é definida pelas reivindicações anexas. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método para compnmtr um bloco de imagem (600) 

compreendendo múltiplos elementos de 1magem (61 0), o método 

compreendendo a etapa de: 

5 determinar uma palavra-código de cor (71 O) que é uma 

representação das cores de ditos elementos de imagem (61 O) em dito bloco de 

imagem (600); 

o método sendo caracterizado pelo fato de compreender ainda: 

prover uma palavra-código de intensidade (720) que é uma 

1 O representação de um conjunto de múltip1os modificadores de intensidade para 

modificar a intensidade de uma representação de cor gerada com base em dita 

pa]avra-código de cor (71 O); e 

se1ecionar, para cada e1emento de imagem (61 O) em dito bloco 

de imagem (600), uma representação de intensidade (730) associada com um 

l5 mo di ticador de intensidade de dito conjunto de mo di ticadorcs de intensidade. 

2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que dita etapa de detenninar dita palavra-código de cor (710) 

compreende as etapas de: 

determinar uma cor média de ditos elementos de imagem (6 1 O) 

20 em díto b1oco de imagem (600); e 

quantizar dita cor média. 

3. Método de acordo com a rei vindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que dita etapa de quantizar dita cor média compreende as etapas de: 

detenninar, para cada cor quantizada vizinha de dita cor 

25 média, uma representação de eno; c 

se]ecionar a cor quantizada vizinha associada com uma 

representação de en·o menor como dita cor média quantizada. 

4. Método de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo 

fato de que dita representação de erro é uma representação de erro ponderada. 
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5. Método de acordo com a reivindicação 3 ou 4, caracterizado 

pelo fato de que dita etapa de determinar dita representação de erro 

compreende as etapas de: 

comprimir, para cada cor quantizada vizinha, dito bloco de 

5 imagem ( 600); e 

determinar, para cada cor quantizada vizinha, dita 

representação de erro com base em uma comparação de dito bloco de imagem 

( 600) e dita representação comprimida de dito bloco de imagem ( 600). 

6. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

10 5, caracterizado pelo fato de que dito conjunto de modificadores de 

intensidade compreende valores de modificadores de intensidade 

matematicamente complementares. 

7. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

6, caracterizado pelo fato de que dita etapa de prover palavra-código de 

15 intensidade (720) compreende selecionar dito conjunto de modificadores de 

intensidade de uma tabela de intensidade (500) compreendendo múltiplos 

conjuntos de modificadores de intensidade, por meio de que dita palavra

código de intensidade (720) habilita a identificação de dito conjunto de 

modificadores de intensidade selecionado de dita tabela (500). 

20 8. Método de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo 

fato de que ditas etapas de selecionar dito conjunto de modificadores de 

intensidade e selecionar dita representação de intensidade (730) compreendem 

as etapas de: 

determinar, para cada elemento de imagem (610) em dito 

25 bloco de imagem ( 600), uma diferença entre um valor de cor original e uma 

intensidade de cor média modificada com um modificador de intensidade de 

um conjunto de modificadores de intensidade de dita tabela de intensidade 

(500); 

estimar um valor de erro com base em ditas diferenças 
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detenninadas· e 
' 

selecionar um conjunto de moditkadores de intensidade e 

modí fi c adores de intensidade que minimizam dito valor de erro. 

9. Método de acordo com a rei vindicação 8, caracterizado pelo 

5 fato de que dito va]or de erro é um valor de erro ponderado, um peso para um 

dado componente de cor sendo igual para dita cor origina] e dita cor média. 

1 O. Método de acordo com a rei v indicação 7, caracterizado 

peJo fato de que ditas etapas de determinar dita palavra-código de cor (7 1 0), 

selecionar dito conjunto de modificadores de intensidade e se]ecionar dita 

1 O representação de intensidade (730) compreendem as etapas de: 

detenninar. para cada elemento de imagem (61 0) em dito 

bloco de imagem (600), uma diferença entre um valor de cor original e uma 

intensidade de cor quantizada modificada com um modíficador de intensidade 

de um conjunto de modificadores de intensidade de dita tabela de intensidade 

15 (500); 

estimar um valor de erro com base em ditas diferenças 

detem1inadas; e 

se1ecionar uma cor quantizada, um conjunto de modificadores 

de intensidade e modificadores de intensidade que minimizam dito valor de 

20 en·o, por meío de que dita palavra-código de cor (71 0) compreende dita cor 

quantizada selecionada. 

11. Método de acordo com a reivindicação 1 O, caracterizado 

peJo fato de que dito valor de erro é um valor de erro ponderado, um peso 

para um dado componente de cor sendo igual para dita cor original e dita cor 

25 quantizada. 

12. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 1 1, caracterizado pelo fato de que díto bloco de imagem (600) compreende 

elementos de imagem de zm X 2l1 (6] 0). onde m = 3-n e n =O, 1. 2, 3. 

I 3. Método de acordo com a reivindicação I ~ caracterizado 
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pelo fato de que uma representação comprimida (700) de dito bloco de 

imagem ( 600) é uma sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor 

(710) compreende 12 bits, dita palavra-código de intensidade (720) 

compreende 4 bits e uma sequência de ditas representações de intensidade 

5 (730) compreende 16 bits. 

14. Método para codificar uma imagem, caracterizado pelo 

fato de compreender as etapas de: 

decompor dita imagem em blocos de imagem ( 600), cada 

bloco de imagem ( 600) compreendendo múltiplos elementos de imagem 

10 (610); e 

determinar, para pelo menos um bloco de imagem ( 600), uma 

representação codificada (700) comprimindo dito pelo menos um bloco de 

imagem ( 600) pelo método conforme definido em qualquer uma das 

reivindicações 1 a 12. 

15 15. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que dita etapa de determinar dita representação codificada (700) é 

executada para cada bloco de imagem ( 600). 

16. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que dita representação codificada (700) de dito bloco de imagem 

20 (600) é uma sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor (710) 

compreende 12 bits, dita palavra-código de intensidade (720) compreende 4 

bits e uma sequência de ditas representações de intensidade (730) compreende 

16 bits. 

17. Método para processar uma representação comprimida 

25 (700) de um bloco de imagem (600) compreendendo múltiplos elementos de 

imagem ( 61 0), dita representação comprimida (700) compreendendo uma 

palavra-código de cor (71 0), o método compreendendo a etapa de: 

gerar uma representação de cor com base em dita palavra

código de cor (71 O) para pelo menos um elemento de imagem ( 61 O) em dito 
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bloco de imagem ( 600), caracterizado pelo fato de que dita representação 

comprimida (700) compreende adicionalmente uma palavra-código de 

intensidade (720) e uma sequência de representação de intensidade (730), e 

dito método compreendendo adicionalmente as etapas de: 

5 prover um conjunto de múltiplos modificadores de intensidade 

com base em dita palavra-código de intensidade (720); 

para pelo menos um elemento de imagem ( 61 O) em dito bloco de imagem 

(600): 

selecionar um modificador de intensidade de dito conjunto de 

1 O modificadores de intensidade com base em dita sequência de representação de 

intensidade (730); e 

modificar a intensidade de dita representação de cor para dito 

pelo menos um elemento de imagem ( 61 O) com base em dito modificador de 

intensidade selecionado. 

15 18. Método de acordo com a reivindicação 17, caracterizado 

pelo fato de que dito conjunto de modificadores de intensidade compreende 

valores de modificador de intensidade matematicamente complementares. 

19. Método de acordo com a reivindicação 17 ou 18, 

caracterizado pelo fato de que dita etapa de prover dito conjunto de 

20 modificadores de intensidade compreende selecionar, com base em dita 

palavra-código de intensidade (720), dito conjunto de modificadores de 

intensidade de uma tabela de intensidade (500) compreendendo múltiplos 

conjuntos de modificadores de intensidade. 

20. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado 

25 pelo fato de que dita tabela (500) compreende um primeiro sub-conjunto de 

conjuntos de modificadores de intensidade, dito método compreendendo 

adicionalmente determinar modificadores de intensidade de conjuntos de 

modificadores de intensidade para um segundo sub-conjunto com base em 

modificadores de intensidade de conjuntos de modificadores de intensidade 
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em dito primeiro sub-conjunto. 

21. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 

17 a 20, caracterizado pelo fato de que dita sequência de representação de 

intensidade (730) é uma sequência compreendendo, para cada elemento de 

5 imagem (610) em dita representação (700) de dito bloco de imagem (600), um 

índice de intensidade habilitando a identificação de qual de ditos múltiplos 

modificadores de intensidade de dito conjunto de modificadores de 

intensidade usar para dito elemento de imagem ( 61 0). 

22. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 O 1 7 a 21, caracterizado pelo fato de que dita etapa de modificação de 

intensidade compreende adicionar um valor de modificador de intensidade 

selecionado a todos os valores de componente de cor de dita representação de 

cor. 

23. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 

15 1 7 a 21, caracterizado pelo fato de que dita etapa de modificação de 

intensidade compreende adicionar um valor de modificador de intensidade 

selecionado multiplicado por pesos específicos para componente a todos os 

valores de componente de cor de dita representação de cor. 

24. Método de acordo com a reivindicação 22 ou 23, 

20 caracterizado pelo fato de limitar as somas de dito valor de modificador de 

intensidade e ditos valores de componente de cor entre um valor de limiar 

mínimo e um valor de limiar máximo. 

25. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 

17 a 24, caracterizado pelo fato de que dito bloco de imagem ( 600) 

25 compreende elementos de imagem de 2~2n ( 61 0), onde m = 3-n e n = O, 1, 2, 

3. 

26. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 

17 a 25, caracterizado pelo fato de que dita representação (700) de dito bloco 

de imagem (600) é uma sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor 
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( 71 O) compreende 12 bits, di ta palavra-código de intensidade ( 720) 

compreende 4 bits e dita sequência de representação de intensidade (730) 

compreende 16 bits. 

27. Método para decodificar uma imagem codificada que 

5 compreende representações coditicadas (700) de blocos de imagem (600) 

compreendendo múltiplos elementos de imagem (6 1 0), uma representação 

codificada (700) compreendendo uma palavra-código de cor (71 0), uma 

pa]avra-código de intensidade (720) e uma sequência de representação de 

intensidade (730), o método sendo caracterizado pelo fato de que 

lO compreende~ para pelo menos uma representação codificada (700) de um 

bloco de imagem (600}, as etapas de: 

processar dita pelo menos uma representação codificada (700) 

de dito bloco de imagem (600) pelo método conforme definido em qualquer 

uma das reivindicações 1 7 a 26; e 

l5 gerar uma representação dccodi fi cada de dita imagem 

codi tkada compondo múltiplos elementos de imagem coloridos e 

mo di ficados em intensidade ( 6 1 0). 

28. Representação de sina] (700) de um bloco de imagem 

(600) compreendendo múltiplos elementos de imagem (61 0), dita 

20 representação de sinal (700) compreendendo: 

25 

uma palavra-código de cor (7 1 O) que é uma representação das 

cores de ditos cJementos de imagem (6 lO) em dito bloco de imagem (600); 

a representação de sinal caracterizada pelo fato de 

compreender ainda: 

uma palavra-código de intensidade (720), que é uma 

representação de um conjunto de múltiplos modi fkadores de intensidade para 

modí ficar a intensidade de uma representação de cor gerada com base em dita 

pa]avra-código de cor (71 0); e 

uma sequência (730) de representações de intensidade, onde 
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uma representação de intensidade é associada, para um elemento de imagem 

( 61 O) em dito bloco de imagem ( 600), com um modificador de intensidade de 

dito conjunto de modificadores de intensidade. 

29. Representação de sinal de acordo com a reivindicação 28, 

5 caracterizada pelo fato de que dita representação de sinal (700) é uma 

sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor (710) compreende 12 

bits, dita palavra-código de intensidade (720) compreende 4 bits e dita 

sequência de representação de intensidade (730) compreende 16 bits. 

30. Sistema (300) para comprimir um bloco de imagem (600) 

1 O compreendendo múltiplos elementos de imagem ( 61 0), dito sistema 

compreendendo: 

15 

um quantizador de cor (31 O) para determinar uma palavra

código de cor (710) que é uma representação das cores de ditos elementos de 

imagem (610) em dito bloco de imagem (600); 

dito sistema sendo caracterizado pelo fato de que compreende 

ainda: 

um quantizador de intensidade (320) para prover uma palavra

código de intensidade (720) que é uma representação de um conjunto de 

múltiplos modificadores de intensidade para modificar a intensidade de uma 

20 representação de cor gerada com base em dita palavra-código de cor (71 O); e 

um seletor de representação de intensidade (330) para 

selecionar, para cada elemento de imagem (610) em dito bloco de imagem 

( 600), uma representação de intensidade (730) associada com um modificador 

de intensidade de dito conjunto de modificadores de intensidade. 

25 31. Sistema de acordo com a reivindicação 30, caracterizado 

pelo fato de que dito quantizador de cor (31 O) compreende: 

meio (312) para determinar uma cor média de ditos elementos 

de imagem em dito bloco de imagem; e 

meio (314) para quantizar dita cor média. 
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32. Sistema de acordo com a reivindicação 31, caracterizado 

pelo fato de que dito meio de quantização (314) é configurado para prover 

cores quantizadas vizinhas de dita cor média, dito sistema (300) 

compreendendo ainda um estimador de erro (340) para determinar, para cada 

5 cor quantizada vizinha de dita cor média, uma representação de erro e para 

selecionar a cor quantizada vizinha associada com uma representação de erro 

menor como dita cor média quantizada. 

33. Sistema de acordo com a reivindicação 32, caracterizado 

pelo fato de que dita representação de erro é uma representação de erro 

1 O ponderada. 

34. Sistema de acordo com a reivindicação 32 ou 33, 

caracterizado pelo fato de que dito sistema (300) é configurado para 

comprimir, para cada cor quantizada vizinha, dito bloco de imagem (600) e 

dito estimador de erro (340) é configurado para determinar, para cada cor 

15 quantizada vizinha, dita representação de erro baseada em uma comparação 

de dito bloco de imagem ( 600) e dita representação comprimida de dito bloco 

de imagem ( 600). 

35. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 

30 a 34, caracterizado pelo fato de que dito conjunto de modificadores de 

20 intensidade compreende valores de modificadores de intensidade 

matematicamente complementares. 

36. Sistema de acordo com a reivindicação 30, caracterizado 

pelo fato de compreender uma tabela de intensidade (500) compreendendo 

múltiplos conjuntos de modificadores de intensidade, e dito quantizador de 

25 intensidade (320) compreendendo um seletor (322) para selecionar dito 

conjunto de modificadores de intensidade de dita tabela de intensidade (500), 

por meio de que dita palavra-código de intensidade (720) habilita a 

identificação de dito conjunto de modificadores de intensidade selecionado de 

dita tabela (500). 
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37. Sistema de acordo com a reivindicação 36, caracterizado 

pelo fato de compreender: 

meio (340) para determinar, para cada elemento de imagem 

(610) em dito bloco de imagem (600), uma diferença entre um valor de cor 

5 original e uma cor média modificada em intensidade com um modificador de 

intensidade de um conjunto de modificadores de intensidade de dita tabela de 

intensidade (500); e 

um estimador de erro (340) para estimar um valor de erro com 

base em ditas diferenças determinadas, e dito seletor de conjunto de 

1 O modificadores (322) e dito seletor de representação (330) são configurados 

para selecionar um conjunto de modificadores de intensidade e modificadores 

de intensidade que minimizam dito valor de erro. 

38. Sistema de acordo com a reivindicação 37, caracterizado 

pelo fato de que dito estimador de erro (340) é adaptado para estimar um 

15 valor de erro ponderado, um peso para um dado componente de cor sendo 

igual para dita cor original e dita cor média. 

39. Sistema de acordo com a reivindicação 36, caracterizado 

pelo fato de compreender: 

meio (340) para determinar, para cada elemento de imagem 

20 ( 61 O) em dito bloco de imagem ( 600), uma diferença entre um valor de cor 

original e uma cor quantizada modificada em intensidade com um 

modificador de intensidade de um conjunto de modificadores de intensidade 

de dita tabela de intensidade (500); e 

um estimador de erro (340) para estimar um valor de erro com 

25 base em ditas diferenças determinadas, e dito quantizador de cor (31 0), dito 

seletor de conjunto de modificadores (322) e dito seletor de representação 

(330) são configurados para selecionar uma cor quantizada, um conjunto de 

modificadores de intensidade e modificadores de intensidade que minimizam 

dito valor de erro, por meio de que dita palavra-código de cor (710) 
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compreende dita cor quantizada selecionada. 

40. Sistema de acordo com a reivindicação 39, caracterizado 

pelo fato de que dito estimador de erro (340) é adaptado para estimar um 

valor de erro ponderado, um peso para um dado componente de cor sendo 

5 igual para dita cor original e dita cor quantizada. 

41. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 

30 a 40, caracterizado pelo fato de que dito bloco de imagem (600) 

compreende elementos de imagem de 2mx 2n (610), onde m = 3-n e n =O, 1, 

2, 3. 

1 O 42. Sistema de acordo com a reivindicação 30, caracterizado 

pelo fato de que uma representação comprimida (700) de dito bloco de 

imagem ( 600) é uma sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor 

(710) compreende 12 bits, dita palavra-código de intensidade (720) 

compreende 4 bits e uma sequência (730) de ditas representações de 

15 intensidade compreende 16 bits. 

43. Sistema para codificar uma imagem (210), caracterizado 

pelo fato de compreender: 

um decompositor de imagem (215) para decompor uma 

Imagem em blocos de imagem ( 600), cada bloco de imagem ( 600) 

20 compreendendo múltiplos elementos de imagem ( 61 O); e 

um sistema (300) para comprimir um bloco de imagem (600) 

conforme definido em qualquer uma das reivindicações 30 a 41 para gerar 

uma representação codificada (700) de dito bloco de imagem ( 600). 

44. Sistema de acordo com a reivindicação 43, caracterizado 

25 pelo fato de que dita representação codificada (700) de dito bloco de imagem 

(600) é uma sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor (710) 

compreende 12 bits, dita palavra-código de intensidade (720) compreende 4 

bits e uma sequência (730) de ditas representações de intensidade compreende 

16 bits. 
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45. Sistema (400) para processar uma representação 

comprimida (700) de um bloco de imagem ( 600) compreendendo múltiplos 

elementos de imagem ( 61 0), dita representação comprimida (700) 

compreendendo uma palavra-código de cor (71 0), dito sistema ( 400) 

5 compreendendo: 

um gerador de cor ( 420) para gerar uma representação de cor 

para pelo menos um elemento de imagem ( 61 O) em dito bloco de imagem 

( 600) com base em dita palavra-código de cor (71 0), caracterizado pelo fato 

de que dita representação comprimida (700) compreende ainda uma palavra-

I O código de intensidade (720) e uma sequência de representação de intensidade 

(730), e dito sistema ( 400) compreendendo ainda: 

me10 (410) para prover um conjunto de múltiplos 

modificadores de intensidade com base em dita palavra-código de intensidade 

(720); 

15 um seletor (430) para selecionar, para dito pelo menos um 

elemento de imagem ( 61 0), um modificador de intensidade de dito conjunto 

de modificadores de intensidade identificado baseado em dita sequência de 

representação de intensidade (730); e 

um modificador de intensidade ( 440) para modificar a 

20 intensidade de dita representação de cor para dito pelo menos um elemento de 

imagem ( 61 O) com base em dito modificador de intensidade selecionado. 

46. Sistema de acordo com a reivindicação 45, caracterizado 

pelo fato de compreender uma tabela de intensidade (500) compreendendo 

múltiplos conjuntos de modificadores de intensidade, e dito meio ( 41 O) para 

25 prover dito conjunto de modificadores de intensidade é configurado para 

selecionar dito conjunto de modificadores de intensidade de dita tabela de 

intensidade (500) com base em em dita palavra-código de intensidade (720). 

47. Sistema de acordo com a reivindicação 45 ou 46, 

caracterizado pelo fato de que dito conjunto de modificadores de intensidade 
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compreende valores de modificadores de intensidade matematicamente 

complementares. 

48. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 

45 a 47, caracterizado pelo fato de que dita sequência de representação de 

5 intensidade (730) é uma sequência compreendendo, para cada elemento de 

imagem (610) em dita representação (700) de dito bloco de imagem (600), um 

índice de intensidade habilitando a identificação de qual de ditos múltiplos 

modificadores de intensidade de dito conjunto de modificadores de 

intensidade usar para dito elemento de imagem ( 61 0). 

1 O 49. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 

45 a 48, caracterizado pelo fato de que dito modificador de intensidade ( 440) 

é configurado para adicionar um valor de modificador de intensidade 

selecionado a todos os valores de componente de cor de dita representação de 

cor. 

15 50. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 

45 a 48, caracterizado pelo fato de que dito modificador de intensidade ( 440) 

é configurado para adicionar um valor de modificador de intensidade 

selecionado multiplicado por pesos específicos para componente a todos os 

valores de componente de cor de dita representação de cor. 

20 51. Sistema de acordo com a reivindicação 49 ou 50, 

caracterizado pelo fato de que dito modificador de intensidade ( 440) é 

configurado para limitar as somas de dito valor de modificador de intensidade 

e ditos valores de representação de cor entre um valor de limiar mínimo e um 

valor de limiar máximo. 

25 52. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 

45 a 51, caracterizado pelo fato de que dito bloco de imagem ( 600) 

compreende elementos de imagem de 2m x 2n (610), onde m = 3-n e n =O, 1, 

2, 3. 

53. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 
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45 a 52, caracterizado pelo fato de que dita representação (700) de dito bloco 

de imagem (600) é uma sequência de 32 bits, onde dita palavra-código de cor 

(7 1 O) compreende 1 2 bits,. dí ta palavra-código de intensidade (720) 

compreende 4 bits e dita sequência de representação de intensidade (730) 

5 compreende 16 bits. 

54. Sistema (220) para decodificar uma imagem codificada 

que compreende representações codificadas (700) de blocos de imagem (600) 

compreendendo múltiplos elementos de imagem (6 1 0), uma representação 

codificada (700) compreendendo uma palavra-código de cor (71 0), uma 

1 O palavra-código de intensidade (720) e uma sequência de representação de 

i.nten::;idade (730), dito sistema (220) ::;endo caracterizado pelo fato de 

compreender: 

um sistema (400) para processar uma representação codíf1cada 

(700) de um bloco de imagem (600) confonne definido em qualquer uma das 

l5 reivindicações 45 a 53~ c 

meio (225) para compor mú1tip1os elementos de imagem 

modificados em intensidade e coloridos (61 0) para gerar uma representação 

decodificada de dita imagem codificada. 
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