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RESUMO 
 
 

Uma nova técnica para compressão de imagens é proposta, baseada em conjuntos de 

transformações afins (affine transformations - ATs), normalmente conhecidos como sistemas 

de funções iteradas (iterated function system - IFS).  

Pesquisas anteriores mostraram que uma imagem poderia ser aproximada pela 

aplicação de um grupo de ATs em conjuntos de sub-regiões da imagem, de forma iterativa.  

Através deste processo, a imagem original seria subdividida em regiões e sobre a coordenada 

de cada ponto  habilitado de cada região seria aplicada uma transformação afim. O resultado 

representaria um novo conjunto de pontos similares a outras regiões da imagem. 

A execução de forma iterada deste processo de identificação das ATs para o maior 

conjunto de regiões similares de uma determinada imagem permitiria uma redução no 

armazenamento, já que as regiões similares poderiam ser armazenadas como os coeficientes 

das transformações afins. Apesar desta vantagem em termos de compressão, a técnica é 

computacionalmente intensiva, pela busca exaustiva de sub-regiões e das ATs geradoras, de 

forma a proporcionar o melhor preenchimento em outras regiões da imagem.  

Esta pesquisa propõe uma nova forma de compressão baseada em ATs, utilizando a 

sequência de pontos gerada pela iteração das ATs. Entendendo uma AT como um sistema 

dinâmico em tempo discreto, cada novo ponto identificado é consequência direta da iteração 

da AT sobre o ponto anterior, permitindo a captura de similaridades nesta sequência de 

pontos. Através do salvamento dos coeficientes das ATs e das coordenadas iniciais, é possível 

a reconstrução da imagem pela iteração da AT a partir do ponto inicial.  

Isto pode resultar em menor esforço computacional, pois apenas comparações simples 

de pontos são necessárias, ao invés de comparações entre os pontos de regiões da imagem. 

Foram feitos experimentos em um conjunto de 10 classes de imagens, representando 

um espectro de diferentes características gerais e resoluções. O algoritmo proposto rivaliza em 

termos de armazenamento quando comparado ao formato JPEG, principalmente para imagens 

de pequeno tamanho e com número de cores reduzidas, como as utilizadas com frequência na 

Internet. Apesar de ser mais rápido para a compressão do que outros métodos baseados em 

IFS, ele é mais lento do que métodos clássicos como o JPEG. 

 

Palavras Chaves: Fractal, IFS, compressão de imagem, problema inverso, sistema de funções 

iteradas, transformação afim. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

A new image compression technique is proposed, based on the affine transformations 

(ATs) that define an iterated function system (IFS).  

Previous related research in the field has shown that an image may be approximated 

by iteratively subjecting a set of sub-regions to a group of ATs. In this case, the original 

image should be partitioned in regions, and each one of the active pixels are transformed by 

the AT. The new transformed set should be approximated to other image regions. 

This iterated execution to find ATs for the best set of areas might result in smaller  

storage space since the similar areas might be replaced by AT coefficients.  

Despite this advantage, the technique is computationally intensive, because both the 

sub-regions and the corresponding ATs that have to be searched for.  

Here, a new form of similarity is proposed, based on the successive points generated 

by the iteration of affine transformations. By understanding an AT as a discrete dynamical 

system, with each image point represented by an iteration of the AT, the method captures 

similarities between these points, namely, those with the same color in the image; by saving 

the starting point and the transformations’ coefficients, the points can be iterated back, to 

reconstruct the original image. This results in lighter computational effort, since the 

comparison is made point by point, instead of region by region. 

Experiments were made on a group of 10 images, representing a broad set of distinct 

features and resolutions. The proposed algorithm competes in terms of storage size, when 

compared to JPEG, mainly when the image size is small, and the number of colors are 

reduced, as currently happens for most images used in the Internet. Although the proposed 

method is faster than the traditional method for IFS compression, it is slower than common 

file formats like JPEG.  

 

Keywords: Fractal, IFS, image compression, inverse problem, iterated function systems, 

affine transformation. 
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1  Introdução 
 
 

Um fractal pode ser definido como “um sistema organizado para o qual a dimensão 

de Hausdorff-Besicovitch excede estritamente a dimensão topológica” [Mandelbrot, 1977]. 

Define-se dimensão topológica como sendo um número inteiro que caracteriza o número de 

dimensões necessárias para a caracterização de um objeto euclidiano, por exemplo, 0 para um 

ponto, 1 para uma linha, 2 para um plano, etc. 

Uma dimensão de Hausdorff-Besicovitch (H) pode ser entendida como o número N de 

blocos similares obtidos quando se divide um objeto em r blocos de mesmo tamanho.  

H = log (N) / log ( r)                                                           (1) 

É comum a ocorrência de uma dimensão Hausdorff-Besicovitch fracionada, quando o 

objeto em questão é um fractal. Anteriormente aos estudos propostos por Mandelbrot, este 

tipo de ocorrência costumava ser chamada de “curva monstro”, e acreditava-se não ter 

aplicabilidade prática, sendo normalmente tratada como exceção. 

Após os estudos por  [MANDELBROT, 1977], apresentou-se um cenário onde 

imagens de extrema complexidade poderiam ser construídas por equações muito simples. E 

foi proposto que esta complexidade seria muito comum em objetos encontrados na natureza, 

como nuvens, plantas e animais. Se elementos complexos naturais poderiam ser obtidos 

através de equações matemáticas simples, talvez fosse possível aplicar o mesmo princípio na 

representação de elementos construídos de forma artificial, também através de equações 

simples. Se aplicável de forma generalizada, sua implicação direta seria um menor custo no 

armazenamento da informação necessária para a reconstrução da imagem. 

Nesse sentido, estudos se concentraram em formas de utilização de equações simples 

aplicadas à compressão de imagens, permitindo a representação de figuras complexas não 

fractais, bem como imagens com similaridades a fractais [BARNSLEY, 1993].  

Define-se compressão de imagens como a aplicação de compressão de dados aplicada 

a imagens digitais. De uma forma geral, busca-se em ambos os casos a redução ou eliminação 

de redundâncias na informação necessária para sua representação, de forma a facilitar a 

transmissão por meios eletrônicos. Com base neste princípio, a utilização de equações fractais 

vem sendo estudada como forma de eliminação destas redundâncias. 

Estudo anterior [HUTCHINSON, 1981] formulou as bases matemáticas para a 

proposição de um mecanismo chamado “Teorema da Colagem” [BARNSLEY, 1996], que 

poderia aproximar imagens comuns a conjuntos de equações do primeiro grau. Através desta 

pesquisa, imagens com grandes densidades de pontos poderiam ser armazenadas através de 
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coeficientes de tipos particulares de transformações matemáticas (as transformações afins, 

como se definirá a seguir), gerando alto grau de compressão. 

O instrumento fundamental proposto pela técnica foram conjuntos de transformações 

afins agrupadas, que receberam o nome de IFS (iterated function system) [BARNSLEY, 

1993]. Estudos resultaram na criação de uma empresa (Iterated Function Systems Inc), que 

tornou parte das descobertas proprietárias e indisponíveis aos pesquisadores por longo tempo.   

Embora uma técnica promissora, o uso de IFS para compressão de imagens se 

mostrou uma atividade computacionalmente intensiva, o que levou a várias tentativas de 

aperfeiçoamento do processo, de forma a reduzir o espaço de buscas e obter melhores 

resultados no processamento [CHAKRAPANI e RAJAN, 2008; LUTTON, VEHEL, 

CRETIN E GLECAREC, 1995; CHAKRAPANI e RAJAN, 2009]. 

A compressão de imagens tem grandes aplicações no processamento, armazenamento 

e transmissão de informações. Algoritmos de compressão de uso geral, como LZW e 

Huffman não se beneficiam de particularidades da distribuição dos pontos de uma imagem 

[MARK e GAILLY, 1995], tratando este tipo de arquivo como uma sequência de bytes. A 

implicação direta é a obtenção de taxas medianas sobre vários tipos de arquivos, mas não tão 

eficiente para compressão conteúdos específicos de arquivos, como imagens e sons. Além 

disso, algoritmos de compressão de uso geral aplicam uma heurística na identificação sobre 

todos os bytes do arquivo, o que têm a implicação direta de somente ser possível a 

visualização da imagem após o processamento de todos os bytes [MARK e GAILLY, 1995].  

Algoritmos de compressão específicos, como DCT (discrete cosine transformation) e 

Wavelets [MARK e GAILLY, 1995] utilizam particularidades encontradas em imagens, 

como a distribuição média dos pontos no domínio da frequência, e permitem melhor 

armazenamento da informação, que até podem sofrer alguma perda na qualidade em favor de 

um menor tamanho para armazenamento. Um som, por exemplo, contém uma faixa que o ser 

humano pode captar, e ignorando-se frequências abaixo e acima dos sons audíveis (menores 

do que 20Hz e maiores do que 18khz a 20khz), pode-se obter um sinal mais compacto, como 

os obtidos pelos arquivos do tipo MP3.  

A compressão obtida por arquivos do tipo ZIP [MARK e GAILLY, 1995] é chamada 

de lossless compression, já que não admite perdas na informação original. A compressão 

obtida por arquivos JPEG ou sons MP3 são do tipo lossy compression, uma vez que admitem 

perdas na informação original. 
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1.1 Motivação e Objetivo 

Embora vários estudos tenham sido conduzidos no sentido de tornar a compressão 

fractal de imagens aplicável de forma prática, vários questionamentos ainda demandam 

melhorias, como: 

• A eficiência da compressão é dependente do tempo de processamento, o que 

significa que altas taxas de compressão são obtidas ao custo de um alto volume de 

processamento [MENDES, LUCIA, SILVA, ROGER, IANO e FREDY, 2008]. 

• A compressão é dependente de decisões tomadas ao longo do processo, como a 

escolha das ATs, que pode variar de processamento para processamento. A DCT, 

por outro lado, propõe um algoritmo preciso e determinístico [WELSTEAD, 

1999]. 

• A identificação de uma AT adequada é dependente da comparação extensiva de 

regiões da imagem, normalmente utilizando técnicas de comparação 

computacionalmente intensivas [RAMI, 1997]. 

• Ajustes são necessários após o processo de reconstrução ter sido aplicado à 

imagem [ZHANG e ZHAO, 2007]. 

 

Aqui se propõe uma forma de interpretação para IFS potencialmente promissora, já que 

a minimização de buscas se dá pela redução do número de operações de comparação entre 

pontos da imagem, com o objetivo de aprimorar a busca pelo conjunto de ATs ideais. 

Conforme se argumentará, o método proposto se mostra inclusive aplicável a técnicas 

correlatas de aprimoramento disponíveis na literatura. 

Esta proposta torna o tema potencialmente rico para a exploração, com diversas 

possibilidades de melhoria e linhas de estudo em aberto. 

Esta pesquisa propõe uma nova forma de identificação de similaridades em imagens, 

baseada na teoria dos IFS, mas que utiliza a sequência de pontos gerados pela iteração de uma 

AT, ao invés do tradicional mecanismo onde áreas similares de uma imagem são aproximadas 

a outras áreas da imagem [JACQUIN, 1992]. 

Com o algoritmo proposto, não é necessária a busca de áreas similares na imagem 

transformada, sendo potencialmente mais eficiente no processamento.  

 

 1.2 Organização 

Para melhor compreensão da proposta, os conceitos envolvidos no tema foram 
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revisitados e as pesquisas mais recentes exploradas, sendo que o texto segue a seguinte 

estrutura: 

• Capítulo 2: Apresenta-se o referencial teórico da pesquisa realizada, contextualizando-se 

as transformações lineares contrativas e o processo de iteração que proporciona a 

estabilidade em um ponto fixo. Também se discutem os IFS e como eles atuam em 

conjunto para a geração de um atrator. O Teorema da Colagem é apresentado, bem como 

estudos que foram conduzidos no sentido de melhora de sua eficiência.  

• Capítulo 3: A proposta do presente trabalho é apresentada com a compressão em tiras, a 

qual se baseia na utilização do conceito de IFS aplicado à similaridade de pontos da 

imagem, mas utilizando sequências de pontos gerados pela iteração da AT. 

• Capítulo 4: Comparativos dos resultados obtidos pela técnica proposta são apresentados e 

confrontados com técnicas tradicionais de compressão de imagens. 

• Conclusões: Discutem-se propostas de estudos futuros e melhorias que poderiam ser 

aplicadas à técnica aqui proposta. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Uma imagem fractal é caracterizada por uma alta complexidade de detalhes, 

normalmente não sendo comum em construções tipicamente euclidianas. Para uma classe de 

fractais existe semelhança em escala. Esta característica se torna visível quando uma pequena 

região da imagem do fractal é selecionada e ampliada, se assemelhando à imagem toda. De 

forma inversa, a imagem fractal pode ser formada por cópias reduzidas e transformadas dela 

mesma. Esta característica também é conhecida como auto-similaridade [HUTCHINSON, 

1981], e é um importante critério de definição para uma imagem ser caracterizada como 

fractal [FALCONER, 2003]. 

Podem-se obter cópias reduzidas e transformadas de uma imagem ou de partes dela 

matematicamente, através de equações que são aplicadas a cada coordenada da região que se 

deseja mover ou transformar, definindo novas coordenadas para os pontos. Este tipo de 

construção matemática, como definido na Equação (2), proporciona o tipo de efeito citado 

anteriormente e recebe o nome de transformação afim ou AT (affine transformation) 

[HOBGEN, 2007]. 

             x´ = ax + by + e 

y´ = cx + dy + f                                                                                                   (2) 

Um conjunto de equações como na Equação (2) se denomina IFS (iterated function 

system), e permite que vários tipos de transformações possam ser aplicados a uma mesma 

imagem, gerando transformações em regiões distintas.  

A escolha deste tipo de equação se deve ao fato de que se mantém a colinearidade após 

as transformações [HOBGEN, 2007], ou seja: quando a transformação é aplicada aos 

módulos de 3 pontos p1, p2 e p3 em uma linha, se mantém a equidistância para os módulos 

dos pontos p1', p2' e p3'  transformados, como definido na Equação (3).  

( ||p2−p1||)  / ( ||p3−p2||) = (||p2'−p1'||) / (|| p3'−p2'||)                    (3) 

A garantia de equidistância entre os pontos transformados proporciona uma 

representação visual se assemelhando ao bloco original distorcido, ao invés de 

descaracterizar completamente a imagem gerada [HOBGEN, 2007]. Isto é uma característica 

perceptível em imagens fractais, onde visualmente a imagem é formada por regiões 

distorcidas, mas ainda similares aos blocos originais. Imagens com esta característica de 

repetição em escala são comumente chamadas de auto-similares. 



 17 

2.1 Auto-similaridade  

Os primeiros estudos sobre auto-similaridade em fractais foram conduzidos por 

[HUTCHINSON, 1981], onde se mostrou que, para alguns tipos de imagens fractais, é possível 

relacionar um conjunto de coordenadas (K) através de um número (N) de transformações afins 

(Si), de forma que, aplicando-se iterativamente essas transformações em K, seria obtido o 

próprio conjunto K, como definido na Equação (4). Neste caso, Si representa a forma matricial 

de uma equação como em (2) e K a matriz representando os pontos da imagem. O resultado de 

K é obtido portanto pela união das multiplicações matriciais entre Si e K. 

                                                                       (4) 

Quando (4) for aplicável, o conjunto K obtido pela aplicação sucessiva das 

transformações contrativas Si irá tender para a geração de um mesmo conjunto invariante, que 

é comumente chamado de atrator do fractal. Também se observa que o conjunto inicial não é 

relevante, já que as transformações contrativas Si acabam gerando sempre o mesmo atrator, ao 

final de um grande número de iterações, como representado na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Invariância do conjunto inicial [Fisher, 1992]. 

Desta forma, para imagens fractais com este tipo de característica, basta armazenar o 

conjunto de transformações afins Si e aplicá-lo iterativamente a um conjunto de pontos 

iniciais aleatórios, para que o atrator K seja reconstruído, sendo este atrator o conjunto de 

pontos da representação visual da imagem.  

Uma característica estudada por [HUTCHINSON, 1981] foi que as transformações Si 

precisam ser contrativas, ou seja, dados dois pontos x e y, eles devem respeitar a regra (5): 

    d(Si(x), Si(y)) ≤ d(x, y)                                                               (5) 

A distância euclidiana (d) entre dois pontos da imagem após a aplicação da transformação 

afim deve gerar uma distância menor do que a distância entre os pontos originais x e y. Esta 
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imposição pode ser explicada através da Equação (4), já que a aplicação sucessiva das 

transformações afins gera o mesmo valor para o atrator K resultante. Se a transformação afim 

for expansiva, a cada nova iteração pontos mais distantes serão gerados, nunca sendo possível 

se encontrar um conjunto de pontos K que represente o atrator invariante definido na Equação 

(4). 

Uma implicação desta regra é que existe um conjunto de pontos invariante K, para um 

conjunto de transformações afins Si, de forma que sempre seja gerado um mesmo atrator, não 

importando o conjunto inicial fornecido. Estudos [BARNSLEY, 1993] focaram na 

identificação destes atratores em imagens comuns. 

Um triângulo de Sierpinsky, por exemplo, como representado na Figura 2.2, pode ser 

armazenado em um arquivo com 72 bytes. Este tamanho representa a quantidade de 

informação necessária para armazenar os coeficientes das ATs. Como são necessárias 3 ATs 

para a construção deste tipo de triângulo, e cada uma das ATs contém 6 coeficientes com 4 

bytes cada um, chega-se desta forma ao número total de 72 bytes necessários para o 

armazenamento da informação mínima para a reconstrução da imagem. Vale salientar que 4 

bytes são suficientes para armazenamento em um formato ponto flutuante IEEE-754, 

comumente utilizado pelos co-processadores aritméticos da maioria das famílias de 

processadores existentes. 

 

Figura 2.2. Triângulo de Sierpinsky. 

A imagem ainda pode ser reconstruída em diferentes escalas com as mesmas 

transformações afins, sem perda de resolução, a partir da mesma quantidade de bytes. Para um 

triângulo de Sierpinsky construído em uma área quadrada de 500 pontos de extensão, a 

compressão obtida é de 0,23% do tamanho original. Isto ocorre porque o espaço necessário 

para armazenar a imagem é de 5002= 250.000 pontos. Para uma imagem monocromática é 

necessário um bit por ponto, portanto a imagem necessita 31.250 bytes. Este número, quando 

comparado com os 72 bytes originais gera a taxa de compressão apresentada. 
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Pelo exposto, conclui-se que existe um conjunto de fractais onde é possível a existência 

de uma representação através de um conjunto de equações simples do tipo AT que, uma vez 

iteradas, irá gerar sempre um mesmo atrator (a imagem do fractal), não importando o 

conjunto inicial de pontos.  

2.2 Transformações afins aplicadas aos pontos de imagens 

 Uma equação como apresentada em (2), quando aplicada a um conjunto de pontos, 

gera resultados como ilustrados na Figura 2.3.  

Os coeficientes e e f são responsáveis pela translação da imagem. Os coeficientes a e c 

influenciam a coordenada x transformada, enquanto os coeficientes b e d influenciam a 

coordenada y transformada. A variação dos valores dos coeficientes proporciona a 

combinação dos efeitos representados na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Tipos de transformações afins [HOBGENN, 2007]. 

Pode-se obter rotações em uma matriz representando os pontos de uma imagem (A) 

utilizando-se senos e co-senos como coeficientes para os valores de um mesmo ângulo, 

como representado na Equação (6). Neste caso, cos(θ) corresponde ao valor de a, -

sin(θ) corresponde ao valor de b, sin(θ) corresponde ao valor de c e o cos(θ) da matriz 

inferior direita ao valor de d. 

                                             (6) 
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Reflexões em torno do eixo X e Y podem ser obtidos multiplicando-se os pontos da 

imagem respectivamente pelas transformações lineares (a) e (b), como indicado na Equação 

(7). 

                         (7) 

Pode-se obter uma escala uniforme da imagem utilizando-se um mesmo valor menor do 

que 1 para os coeficientes a-b-c-d, ou valores distintos menores do que 1 para uma escala não 

uniforme.  

Vale lembrar que a Equação (2) pode ter sua representação matricial como indicado em 

(8).  

                                                     (8) 

Os coeficientes e-f somente são relevantes caso seja necessária uma translação dos 

pontos da imagem, sendo somados diretamente ao resultado da multiplicação das matrizes, 

como indicado na Figura 2.6.  

 

2.3 Processo de reconstrução da imagem 

Uma vez identificadas as transformações necessárias para a geração do fractal (IFS), o 

processo de reconstrução consiste em iterar de alguma forma as ATs, que têm um formato 

como apresentado na Equação (2), gerando novos pontos da imagem, até que ela tenha o grau 

de detalhamento desejado para apresentação. 

Existem duas técnicas principais para a reconstrução da imagem, a partir das ATs. Uma 

destas técnicas é conhecida como “jogo do caos” (ou método não determinista), e a outra é 

conhecida como máquina de cópias (ou método determinista) [FALCONER, 2003]. Mostra-

se a seguir como estes métodos atuam na reconstrução de uma imagem. 
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2.4 Desenho da imagem utilizando a técnica não determinista 

Neste caso, são atribuídos pesos a cada uma das ATs, onde cada peso corresponde à 

probabilidade de escolha desta AT. Foi sugerido em [BARNSLEY, 1993] que um possível 

algoritmo de escolha das equações poderia ser o indicado na Equação (9). 

No caso, os valores de ai, bi, ci e di representam cada um dos coeficientes encontrados 

na AT. O algoritmo utiliza o determinante dos coeficientes de uma AT em particular 

dividido pela soma dos determinantes dos coeficientes de todas as ATs do IFS.  

                                              (9) 

Caso o resultado do denominador seja 0, é atribuído um valor simbólico 0.1, evitando-se 

desta forma uma divisão por zero. 

Como pode ser observado pelo formato básico de uma AT na Equação (2) e na Equação 

(8), na representação matricial, os coeficientes responsáveis pela transformação linear são 

utilizados como forma de cálculo dos pesos. Os coeficientes e e f não são considerados, já que 

apenas definem a translação de um conjunto de pontos, não interferindo na distância entre 

pontos consecutivos de uma iteração [WEISSTEIN, 1998].  

O entendimento da Equação (9) pode seguir a seguinte linha de raciocínio: quanto 

maiores forem os valores dos coeficientes (mais próximos do valor 1), menor será a 

distância euclidiana entre pontos subsequentes, como representado na Figura 2.6. Nesta 

figura, no primeiro caso se utilizou a equação simplificada “x’ = 0,8x”, que iterativamente a 

partir do valor inicial 10 se obteve, respectivamente, os valores 8 e 6,4. Embora esta 

equação simplificada utilize apenas o valor de x, ainda é suficiente para explanação da teoria 

envolvida. 

De forma similar, quanto menor o valor do coeficiente, maiores as distâncias 

euclidianas entre os pontos subsequentes gerados pela iteração. Regiões que contém pontos 

mais próximos (aqueles em que os coeficientes são maiores) precisam ter a respectiva AT 

executada percentualmente mais vezes, para que os pontos correspondentes à área sejam 

totalmente preenchidos. Regiões onde os pontos são mais esparsos necessitam menor 

quantidade de iterações para que todos os pontos sejam identificados. 

Cabe salientar que a decisão na atribuição de valores entre -1 e 1 aos coeficientes torna 

o processo de seleção de ATs contrativas aplicável a um conjunto reduzido de valores, 

reduzindo o espaço de buscas durante as localizações das ATs no processo de compressão 
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da imagem. Uma equação contrativa é aquela onde o determinante no numerador da 

Equação (6) se mantém menor do que 1 e maior do que -1.  
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Figura 2.4: Convergência dos pontos em função do coeficiente. 

A Figura 2.4 representa maior velocidade no decaimento quando o valor do coeficiente 

é menor (0,2). 

O numerador do determinante na Equação (9) tende a ser maior quando os coeficientes 

são maiores, gerando portanto uma maior frequência de visitação à área relacionada a esta 

AT, já que os pontos regidos por esta AT estão mais próximos e portanto precisam ser mais 

visitados. 

Por este algoritmo, é obtida maior eficiência na execução do que uma seleção 

uniforme entre as ATs. Na verdade, o algoritmo não determinista descrito a seguir funciona 

com pesos igualmente distribuídos, mas a iteração deverá gerar pontos repetidos durante o 

processo de reconstrução. 

No método não determinista seleciona-se uma equação com base em algum critério 

estocástico, como por exemplo, no peso anteriormente descrito. O primeiro ponto do 

processo é escolhido de forma aleatória, e normalmente não é desenhado na tela, sendo este 

ponto apenas utilizado para os cálculos iniciais. O ponto gerado pela iteração mais recente é 

chamado de ponto atual. 

Ao ponto atual é aplicada a AT, e novas coordenadas x e y são calculadas. Estas 

coordenadas representam um ponto ativo, ou seja, diferente da cor de fundo na imagem. 

Uma nova seleção de AT com base nos pesos é feita, e esta coordenada atual é novamente 

aplicada à AT selecionada, gerando um novo ponto da imagem; e assim sucessivamente.  

Cada nova coordenada identificada pela iteração terá um ponto desenhado na tela. O 

processo deve ser iterado até que o conjunto de pontos identificados pelas ATs proporcione 
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uma resolução adequada para a imagem. Como o processo de construção da imagem utiliza 

apenas equações de primeiro grau com multiplicações e somas, como definidas na Equação 

(2), a construção é um processo computacionalmente simples.  

 

2.5 Desenho da imagem utilizando a técnica determinista 

Outra técnica para o desenho pode ser obtida através do método determinista. Neste 

caso, os pesos para cada uma das ATs não são necessários, e o processo aplica as ATs a 

todos os pontos da imagem, conforme o processo descrito a seguir. 

Escolhe-se uma imagem inicial (que pode ser qualquer conjunto de pontos) e se 

aplica a cada ponto que não tenha a cor de fundo desta imagem a primeira AT (AT1). Com 

isso, todos os pontos da imagem original terão sofrido uma transformação afim e uma 

imagem F1’ transformada terá sido gerada. Neste caso, a imagem inicial deve ser composta 

por pontos que mantenham alguma informação de cor diferente da cor de fundo. 

Aplica-se então a segunda AT (AT2) aos pontos da imagem original, e uma segunda 

imagem F2’ é gerada, e assim sucessivamente, até a última AT (ATn). Ao final da aplicação 

de todas as ATs, a todos os pontos da imagem original, tem-se um conjunto de imagens F1’, 

F2’,..., Fn’, que foram obtidas a partir da imagem original, pela aplicação, respectivamente, 

de AT1, AT2,..., ATn.  

Uma nova imagem é gerada com a união de todos os pontos obtidos pelas imagens 

F1’, F2’,..., Fn’. Os pontos que estiverem habilitados em mais de uma imagem Fx’ deverão 

gerar algum resultado equivalente na imagem final. 

O processo é então aplicado iterativamente sobre esta nova imagem composta. 

Matematicamente, o processo pode ser descrito através da equação (4), que é a união 

das várias transformações Si (as ATs) aplicadas a um conjunto de pontos K (imagem 

original).  

A metáfora que ilustra o método determinista é a existência de uma máquina de 

cópias hipotética, como apresentada na Figura 2.5, onde se aplicam todas as transformações 

lineares ATi a uma imagem na entrada. A cópia da saída é então reaplicada à entrada, por 

um número de vezes. 
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Figura 2.5. Metáfora da máquina de cópia [RAMI, 1997]. 

Como sugere a Figura 2.1, a imagem inicial não é relevante, já que o processo 

iterado por várias vezes irá descaracterizar a imagem original, fazendo com que reste ao 

final de várias iterações somente uma imagem, que é o atrator do fractal.  

Esta característica é fundamental e foi utilizada como base de estudo para a aplicação na 

compressão de imagens não fractais, já que a imagem original sobre a qual é aplicado o IFS 

não é relevante, e o atrator final gerado é sempre o mesmo. Da mesma forma que o método 

anterior, identificando-se o conjunto de equações necessário para criação do atrator de uma 

imagem genérica, basta armazenar o arquivo com os coeficientes das ATs, e a imagem pode 

ser reconstruída sem grande esforço computacional, conforme o processo descrito. A seguir 

será descrito como o processo pode ser aplicado na construção de imagens sem 

características fractais. 

2.6 Compressão fractal de imagens  

Foi proposto [BARNSLEY, 1988] que imagens comuns também poderiam ser 

representadas por atratores e que seria possível a obtenção de altas taxas de compressão, já 

que apenas as transformações afins (ATs) precisariam ser armazenadas para a geração da 

imagem original. O nome atribuído a esta técnica foi “teorema da colagem”, e 

matematicamente pode ser descrito como na Equação (10).  

Consiste em se identificar um conjunto de transformações afins wn, que, uma vez 

aplicadas a um conjunto de pontos L, que corresponde à imagem original, geram um conjunto 

de pontos (imagem) que mantém uma distância h com o menor valor possível em relação à 

imagem original L. O coeficiente de erro ε deve ser minimizado para que os pontos da 

imagem transformada tenham valores próximos aos da imagem original. 

                                          (10) 
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Ou seja, deve-se encontrar um conjunto de transformações afins que, quando aplicadas à 

imagem original, gere uma imagem o mais próximo possível da própria imagem original.  

Embora a equação represente o formalismo matemático do que deve ser efetuado, o 

algoritmo para obtenção do resultado é algo complexo, já que localizar um conjunto de 

transformações que não altere a imagem original implica em extensivas comparações de 

regiões, após a aplicação de transformações afins. A atividade de aprimorar a descoberta 

destas transformações tem sido foco de pesquisas que propõem diferentes métodos para a 

resolução do problema, e ainda não é um problema fechado. 

Esta atividade ainda pode ser impraticável, já que nem toda imagem não fractal mantém 

auto-similaridade em todas as regiões.   

Pesquisas posteriores à introdução da técnica original [JACQUIN, 1992; BARNSLEY 

1993] propuseram fracionar o problema, encontrando algumas regiões das imagens que 

pudessem ser aproximadas a outras regiões através de transformações afins, mas não 

necessariamente todas. Ou seja, a AT não seria aplicada em toda a imagem, como descrito na 

Equação (10), mas apenas nas regiões onde a similaridade com erro ε  tolerável fosse 

detectada. Na Figura 2.6 são apresentados exemplos de regiões com alguma similaridade. 

[JACQUIN, 1992] propôs um tipo de IFS chamado de PIFS (Partition Iterated Function 

System), que apresentou uma heurística para descoberta das ATs através do fracionamento da 

imagem, como ilustrado na Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6: Identificando-se áreas similares da imagem [FISHER, 1992]. 
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Segundo este estudo, embora uma imagem comum não seja um fractal, blocos 

isolados da imagem podem manter alguma similaridade com outros blocos da mesma 

imagem, transformados linearmente. Se for possível identificar as ATs que permitam tornar 

dois blocos similares a partir de uma transformação afim, pode-se armazenar apenas um dos 

blocos bem como as transformações afins para que outros blocos da imagem sejam gerados, 

economizando espaço de armazenamento.  

Efetuando-se este processo de seleção de áreas da imagem e aplicação das ATs, ao 

final do processo tem-se um conjunto de regiões e ATs geradoras de outras áreas, bem como 

a posição onde a imagem transformada deverá ser posicionada ou “colada”. 

No processo proposto a imagem é dividida em blocos denominados de range 

[CONCI, AQUINO, 2005], que neste texto denominamos blocos de faixa. Usualmente estes 

blocos têm mesmos tamanhos e dividem a imagem em um quadriculado, conforme 

apresentado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Fracionamento da imagem em blocos de faixa [JACQUIN,1992]. 

Segue-se então com a identificação de outros conjuntos de blocos, chamados de 

domínio, na mesma imagem, normalmente maiores do que os blocos de faixa (o dobro do 

tamanho costuma ser uma medida comum). Estes blocos de domínio, quando transformados 

linearmente através de uma AT, deverão gerar os blocos de faixa com o menor erro possível 

ε, como indicado na Equação (10). Os blocos de domínio podem existir em regiões 

sobrepostas da imagem, e não precisam dividi-la linearmente, como indicado na Figura 2.7.  

Deve-se obter ao final do processo o mapeamento de cada bloco de faixa  disponível 

para um respectivo bloco de domínio, através de uma AT. O mesmo bloco de domínio pode 

ser utilizado na geração de outros blocos de faixa (o inverso não deve ser verdadeiro). 

O processo é complexo porque, para cada bloco de domínio proposto, é necessário 
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aplicar-se a AT candidata até que seja encontrado um bloco de faixa com ε mínimo. Isto 

tende a consumir esforço computacional, uma vez que existe uma grande quantidade de 

blocos de domínio a serem testados para a localização dos blocos de faixa ideais da imagem, 

necessários para a reconstrução.  

Ao longo do tempo, diversas pesquisas foram conduzidas no sentido de tornar o 

processo mais eficiente, reduzindo o espaço de buscas correspondente. Entre as técnicas está 

o uso de particionamento quad-tree [FISHER, 1996], redes neurais e redes de Kohonen 

[WELSTEAD, 1997].  

Mais recentemente, novas técnicas têm sido utilizadas para buscar a identificação das 

regiões similares da imagem, através de algoritmos genéticos [VEHEL e LUTTON, 1993; 

VENCES e RUDOMIN, 1997; SCHMIDT e LIPSON, 2009; MITRA, MURTY e KUNDU, 

1998], enxames de partículas [CHAKRAPANI e SOUNDARAJAN, 2010], simulated 

annealing [CHAKRAPANI e RAJAN, 2008], entre outras. 

O processo de identificação é tão eficiente quanto mais blocos de faixa puderem ser 

preenchidos com os mesmos blocos de domínio, ou quanto mais blocos de domínio puderem 

ser utilizados pelas mesmas ATs. Como uma imagem fractal é formada essencialmente por 

regiões auto-similares (ou cópias dela mesma), a aplicação deste algoritmo em imagens com 

esta característica tende a gerar melhores resultados, quando comparado a imagens comuns.  

Como um mesmo bloco de domínio pode sofrer várias transformações lineares e 

gerar várias outras partes da mesma imagem, ao final do processo a quantidade de 

informações necessárias para geração da imagem consome um espaço menor, 

proporcionando a compressão. As grandes fontes de estudo se concentram em como 

identificar as áreas similares para a aplicação da transformação linear. Aprimoramentos na 

técnica fizeram com que a compressão utilizando o teorema da colagem proporcionasse 

bons resultados [GUERIN, 2004], embora o custo computacional para que sejam 

encontradas as áreas similares da imagem ainda demande estudos.  

No momento da colagem dos blocos transformados, podem ser necessários ajustes no 

limiar das áreas adjacentes, com objetivo de amortizar os erros causados pela transformação 

linear aplicada a dois blocos distintos. Isto é normalmente um dos passos da reconstrução da 

imagem e costuma ser chamado de linearização, também sendo foco de grande estudo [XI e 

ZANG, 2007]. 

A proposta da presente pesquisa é apresentar uma nova forma de compressão utilizando 

ATs, mas que não identifique as melhores transformações através de comparação entre 
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regiões, utilizando-se de pontos obtidos pela iteração da Equação (2) e comparados a cada 

etapa do processo de descoberta.  

Este método recebeu o nome de compressão em tiras, já que busca por pontos gerados 

pela iteração de uma AT, retirando da imagem esta sequência de pontos. A metáfora seria a 

retirada de ‘tiras’ de pontos correspondentes ao processo de iteração. Segue-se a apresentação 

da técnica proposta. 
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3  COMPRESSÃO EM TIRAS 
 

Apresenta-se aqui uma nova técnica de compressão, a que denominaremos de 

compressão em tiras, baseada na minimização das comparações entre regiões da imagem. 

São utilizadas ATs contrativas, como na proposta original de [Barnsley, 1993], mas buscam-

se similaridades em pontos consecutivos da iteração de uma AT, ao invés de regiões 

similares da imagem. Pontos subsequentes da iteração com características similares, como a 

mesma cor entre pontos consecutivos, podem ser representados pelas mesmas ATs. 

Embora seguindo na linha de pesquisas anteriores ‒ baseadas na utilização de 

transformações afins contrativas como forma de identificação de similaridades ‒ a técnica 

aqui proposta poderia ser experimentada com outros tipos de transformações, como famílias 

de polinômios ou outros tipos de funções. Não obstante a existência de um leque de 

possibilidades grande nesse sentido, buscou-se aqui foco na utilização de estruturas já 

consolidadas anteriormente, no caso, os sistemas de funções iteradas (IFS), com a proposta 

de uma nova forma de identificação de suas equações geradoras. 

3.1 Outros tipos de similaridade 

Os principais estudos conduzidos por [BARNSLEY, 1993] e aprimoramentos das 

pesquisas recentes utilizam similaridade baseada em regiões. Ou seja, busca-se encontrar 

regiões que sejam similares em toda imagem (através de IFS), ou ao menos similares a 

determinadas regiões (através de PIFS). Tal idéia se originou da observação de que uma 

imagem fractal seria composta por cópias dela mesma transformadas linearmente, como 

indicado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Áreas similares em uma imagem fractal [BARNSLEY, 1993]. 
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Naturalmente, a Equação (2) evidencia que uma transformação afim também pode ser 

considerada um sistema dinâmico em tempo discreto [MONTEIRO, 2006]. Neste caso, como 

se definiu como contrativa [HUTCHINSON, 1981], a iteração deve convergir para um ponto 

de estabilidade referenciado pela literatura como ponto fixo.  

Partindo-se de um ponto inicial, e iterando-se através de uma AT, uma nova coordenada 

é gerada. Esta proposta baseia-se na identificação de uma similaridade entre estes pontos 

consecutivos, no caso uma similaridade entre cores, ou seja, os pontos consecutivos gerados 

pela iteração devem ter o mesmo valor para a cor. Considera-se aqui que as cores de dois 

pontos de uma imagem são os mesmos quando seus valores das componentes R-G-B são 

idênticos. 

Como pode ser observado na Figura 3.2, iniciando-se em uma coordenada a1 e, iterando-

se a AT sucessivamente, as coordenadas a2, a3, a4,... , af são localizadas. Supondo que os 

diversos pontos durante a iteração gerada tenham alguma similaridade (no caso uma mesma 

cor), a sequência de pontos pode ser reconstruída pela iteração da AT a partir do ponto inicial. 

Armazenando-se os coeficientes da AT e a coordenada inicial, os pontos de a1 até af podem 

ser obtidos através da iteração da AT identificada. 

 
Figura 3.2: Efeito das iterações sucessivas de uma AT contrativa (mapa de estados). 

Uma AT como definida na Equação (2) é composta por 6 coeficientes (a, b, c, d, e, f) e 

uma coordenada inicial x e y. Os coeficientes e as coordenadas podem ser armazenados em 6 

bytes, conforme descrito a seguir.  

Para os coeficientes, a proposta é armazenar o valor discretizado, de forma a reconstruir 

o coeficiente quando necessário. Supondo a existência de um limite inferior li, um limite 
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superior ls, e um número de passos nps, o valor do incremento inc pode ser obtido através da 

Equação (11). 

inc = (|li| +|ls|) / nps                                                       (11) 

O valor final do coeficiente coef pode ser obtido através da Equação (12), uma vez 

fornecido o valor discreto ds, e utilizando-se as constantes li e inc.  

coef = li + inc * ds                                                       (12) 

Na proposta apresentada o limite inferior li é -1, o limite superior ls é 1 e o número de 

passos nps é 16 (o máximo que pode ser representado por meio byte). Para estes valores 

obtém-se um passo (inc) de 0,125. Nos experimentos efetuados este valor se apresentou 

suficiente, gerando resultados satisfatórios. 

Desta forma, ao invés de armazenar um valor em ponto flutuante para o coeficiente, 

pode-se armazená-lo como a metade de um byte, representando quantos passos deve-se somar 

a li, e como existem 4 coeficientes a, b, c e d, apenas 2 bytes são necessários. Os valores de e 

e f não foram utilizados, como será descrito a seguir. A utilização desta representação deve-se  

ao fato de que o tamanho final do arquivo é função dos valores dos coeficientes armazenados. 

Buscou-se economia neste armazenamento, otimizando a compressão com a técnica proposta. 

Em relação às coordenadas, para imagens de até 256 x 256 pontos, apenas um byte para 

a coordenada x e um para a y são necessários. Imagens maiores, de até 65525 x 65535 pontos 

podem ter a coordenada inicial armazenada como dois bytes para x e dois bytes para y.  

Para os experimentos se utilizou um valor médio de 1,5 bytes ou 12 bits para cada uma 

das coordenadas, resultando em 3 bytes para todas as imagens. Isto permite a manipulação de 

imagens com até 4096 x 4096 pontos (212), englobando boa parte das imagens comumente 

encontradas na internet, e todas utilizadas nos experimentos. 

A outra informação que complementa os 6 bytes (2 para coeficientes, 3 para 

coordenadas) é o contador de iterações como 1 byte, necessário para que a iteração pudesse 

parar no momento em que uma cor diferente da inicial fosse encontrada. 

Desta forma, uma iteração que proporcione mais do que 6 pontos distintos na trajetória, 

já proporciona alguma compressão, já que  pode-se substituir os pontos da trajetória pelos 

valores das informações necessárias para iteração e reconstrução posterior. Esta reconstrução 

pode ser obtida pela iteração a partir da coordenada inicial, gerando os pontos da imagem para 

esta sequência de iterações. 
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Uma sequência de pelo menos 10 pontos com similaridades já terá 4 pontos a menos no 

armazenamento. A reutilização de uma mesma AT para outros pontos iniciais torna o 

processo ainda mais eficiente, no que se refere ao número de bytes do arquivo. 

O processo de localização é computacionalmente menos intensivo do que o proposto 

pelo teorema da colagem original, já que a partir de uma coordenada inicial as iterações 

devem ocorrer até que uma coordenada de cor diferente seja encontrada. Apenas a 

comparação entre o ponto atual e o anterior da iteração é necessária para esta validação.  

No caso da proposta original, a assertividade da equação é obtida com a comparação de 

todos os pontos do bloco de domínio transformados e comparados a todos os pontos do bloco 

de faixa, obtendo-se desta forma o valor de ε, como definido na Equação (10), o que é 

computacionalmente mais intensivo.  

O número de pontos identificados como sendo de uma mesma cor, durante o processo 

de iteração indica a eficiência desta AT na compressão. Quanto maior o número de pontos de 

mesma cor, mais compacto pode ser o armazenamento para esta AT em particular, uma vez 

que o número de bytes para representação de uma trajetória será sempre o mesmo. Uma AT 

que gere uma iteração com poucos pontos (menos do que 6) pode ser descartada antes mesmo 

da chegada ao ponto fixo. Desta forma não é necessária a comparação de todos os pontos para 

se detectar uma sequência ineficiente. 

Pode-se perceber ainda pela Figura 3.2 que várias outras trajetórias equivalentes podem 

existir na imagem, o que proporciona o reuso das mesmas ATs, com pontos iniciais distintos, 

reduzindo ainda mais o processo de armazenamento.  

A codificação da imagem pode ser descrita como: partindo-se de uma imagem inicial, 

seleciona-se uma coordenada na tela, de forma aleatória, que será chamada de coordenada 

inicial. Por um processo de seleção, uma AT que proporcione a maior quantidade de pontos 

da mesma cor é selecionada. Nos experimentos foi utilizado um método de busca sobre todo o 

espaço de buscas desta seleção. Se inicia por exemplo com 0,125 para cada um dos 

coeficientes, e itera-se até que uma cor diferente da cor da coordenada inicial seja encontrada. 

Caso esta iteração colete um número de pontos maior do que os coeficientes identificados até 

o momento como a melhor opção, a AT anterior é descartada, e a atual é selecionada como a 

melhor até o momento. Este processo se repete até que a equação que permita maior iteração 

sobre pontos de uma mesma cor seja localizada.  
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Uma vez identificada a melhor AT, como descrito anteriormente, esta é armazenada 

bem como a coordenada inicial e o número de iterações necessário para reconstrução. Os 

pontos relacionados a esta trajetória podem então ser retirados da imagem (uma possibilidade 

é atribuir a mesma cor de fundo a estes pontos). O processo continua com a identificação de 

outras trajetórias até que não existam mais pontos na imagem a serem identificados, ou seja, 

até que todos os pontos tenham sido tratados.  

A Figura 3.3 apresenta uma sequência de imagens geradas a partir de diferentes estágios 

do processo de descoberta, onde os pontos restantes (não identificados) da imagem são 

apresentados em cada estágio, evoluindo da esquerda para a direita. Pode-se perceber que 

conforme trajetórias são descobertas, os pontos removidos vão tornando todos os outros 

pontos com a mesma cor de fundo, causando o efeito de desaparecimento da imagem.  

Durante o processo, é possível que existam coordenadas para as quais não seja possível 

a localização de uma AT onde a iteração justifique o armazenamento (menos do que 6 pontos 

na iteração). Neste caso, os pontos podem ser armazenados de forma isolada, ou seja, não 

ficam associados a nenhuma AT, sendo armazenados como a coordenada e a cor do ponto.  

 

Figura 3.3: Remoção dos pontos da imagem durante iteração. 

Como forma de validação e comparação com outros formatos, se utilizou um formato de 

armazenamento para as ATs e coeficientes, que será chamado de formato IFS, sendo descrito 

a seguir.  

3.2 Formato de armazenamento IFS 

A comparação dos resultados obtidos com a técnica proposta se fez com os formatos de 

armazenamento JPEG, PNG [MARK e GAILLY, 1995] e RAW. No caso de RAW, não é um 

formato de arquivo propriamente dito, mas sim o tamanho ocupado pela imagem, caso cada 

ponto seja armazenado em uma matriz de mesmo tamanho da imagem, com o mínimo número 

de bits necessário para a representação de cada cor. Por exemplo, para uma imagem de 256 

pontos x 256 pontos x 16 cores, são necessários 256 x 256 x 4 bits, uma vez que 4 bits permite 
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representar cada uma das 16 cores da imagem. Neste caso, são necessários 262.144 bits, ou 

32.768 bytes para o armazenamento.  

O formato RAW permite identificar se alguma distorção no armazenamento poderia 

gerar uma imagem com um tamanho maior do que o número de bits efetivamente necessários 

para armazenamento da informação.  

Para todos os experimentos, um formato JPEG com o mínimo de perdas foi utilizado 

(chamado JPEGB – JPEG Best) e com o máximo de perdas admissível (JPEGW – JPEG 

Worst). Como o mesmo formato de armazenamento JPEG tolera diferentes qualidades e 

consequentemente diferentes tamanhos [MARK e GAILLY, 1995], os dois extremos foram 

escolhidos como forma de posicionamento do formato IFS em relação a estes extremos. O 

algoritmo de compressão utilizado para as imagens JPEG foi o tradicional DCT (discrete 

cosine transformation), já que é utilizado comumente pelas ferramentas geradoras deste tipo 

de imagem. 

O formato PNG foi utilizado como arquivo original para todas as imagens, normalmente 

não sendo considerado nas comparações. Este formato foi escolhido por manter uniformidade 

na fidelidade da imagem original.  

Para o armazenamento da imagem através de sua representação IFS, o formato utilizado 

foi o indicado na Figura 3.4. Dois valores iniciais indicam os tamanhos dos dois conjuntos de 

informação, que é a área “PONTOS” e a área “IFS”, com 2 bytes cada um. Pode-se manter até 

65535 blocos para cada uma das seções. 

Seguem-se cada um dos blocos de informação. Na seção “PONTOS” são armazenados 

triplas de informação, com a coordenada x e y e a cor, ocupando 4 bytes cada um, como 

descrito anteriormente. Caso o ponto selecionado não faça parte de uma trajetória identificada 

para uma AT, a informação é armazenada em PONTOS, de forma isolada. O que se busca é 

utilizar o mínimo possível desta área de armazenamento, já que os pontos necessitam das 

coordenadas e da cor, ocupando espaço de armazenamento não ótimo. 

Na seção IFS ficam armazenadas cada uma das ATs identificadas. Os valores de cada 

um dos coeficientes relativos aos valores de a, b, c e d ficam armazenados em 2 bytes. Desta 

forma, são utilizados 4 bits para cada coeficiente, sendo possível 24 = 16 diferentes passos 

entre -1 e 1. Como o algoritmo proposto permite reaproveitamento de ATs, várias 

coordenadas iniciais podem ser definidas para uma mesma AT. Para cada coordenada inicial 

relativa a uma AT, é armazenada a coordenada x e y inicial, e a cor que foi identificada 



 35 

durante a coleta. Desta forma, é possível utilizar a mesma AT para trajetórias de cores 

diferentes. Ainda um valor de número de iterações é armazenado, indicando quantas vezes 

deve-se iterar a partir da coordenada inicial.  

Todas as imagens utilizadas continham o limite de 256 cores, e para isto foi utilizado 1 

byte como índice para a cor em todos os casos.  

Figura 3.4: Formato de armazenamento do IFS. 

Em IFS são armazenados vários conjuntos de AT, e cada uma das ATs pode conter 

várias coordenadas iniciais, como indicado na Figura 3.4. O valor de pontos iniciais indica 

quantas vezes esta AT foi reutilizada, ou qual o número de coordenadas iniciais para cada 

uma das ATs.  

Os coeficientes (e, f) não foram armazenados, pois nos experimentos efetuados 

considerou-se a origem cartesiana como sendo o centro da imagem, e ponto fixo para todas as 

ATs. Ou seja, para os experimentos propostos o ponto fixo se encontra sempre no centro da 

imagem.  

Durante o processo de identificação, buscou-se reutilizar ATs existentes, fato que gerou 

várias coordenadas iniciais atreladas a cada AT, proporcionando economia pelo seu reuso. 

Como a informação de cor está atrelada à coordenada inicial, uma mesma AT pode ser 

utilizada, mesmo que as cores coletadas sejam diferentes. 

A informação do número de iterações é necessária, pois durante os experimentos 

identificou-se que seria necessário parar o processo de iteração, durante a reconstrução da 

imagem. Com ele, o processo de reconstrução inicia a recriação da imagem pelo ponto inicial, 

e termina quando o número de iterações indicado é atingido. 
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Pelo formato de armazenamento, percebe-se que a eficiência é maior quanto maior o 

número de ATs representadas na seção IFS. No pior caso, quando nenhuma AT é identificada, 

todos os pontos ocupam 4 bytes (o tamanho de uma entrada na seção PONTOS), o que acaba 

por degenerar o processo de armazenamento, tornando o tamanho da imagem maior do que 

seria necessária. 

Cabe salientar que a proposta desta pesquisa não foi definir um novo formato de arquivo 

mais eficiente para imagens, sendo o formato proposto apenas uma forma de comparação 

entre as várias imagens. 

4 Experimentos realizados e resultados obtidos 

A seguir são apresentados e discutidos os experimentos efetuados com a técnica aqui 

proposta, bem como os resultados obtidos. Todas as imagens de teste estão apresentadas no 

Apêndice B, e referenciadas com os nomes de IMG01 até IMG09. Elas podem ser 

visualizadas em formato reduzido na Figura 4.1. 

 

IMG01 IMG02 

 

IMG03 

 

IMG04 

 

IMG05 

 

IMG06 

 

IMG07 

 

IMG08 

 

IMG09 

Figura 4.1: Imagens utilizadas nos experimentos [Barnsley, 1993]. 

A seleção de imagens buscou agrupar desenhos, fotografias e figuras em sua maioria 

utilizada em experimentos prévios sobre compressão fractal. Imagens com baixa variação de 

cores (como IMG06), além de imagens contrastantes, como IMG05. Também se utilizou um 

logotipo (IMG01) caracterizado pelo forte delineamento de formas, o que sabidamente 

apresenta problemas quando armazenado em formato JPEG. Uma imagem utilizada com 

frequência em experimentos (IMG09) também foi selecionada no processo, além de figuras 

utilizadas em experimentos anteriores (IMG02, IMG03 e IMG04). 

Para todas as imagens utilizou-se um conjunto de 2 cores até 256 cores, duplicando-se a 

quantidade de cores após cada experimento. Desta forma, um conjunto de 72 imagens foi 

utilizado no experimento. Todas as imagens foram normalizadas e comparadas com o 

tamanho do respectivo armazenamento em JPEG. Foram utilizadas no processo bibliotecas 

Java (Java Imaging) para a conversão dos formatos JPEG, e um programa específico criado 

também em Java para a identificação e codificação das imagens fractais. 
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A cada nome de imagem, um sufixo foi adicionado para indicar o tamanho da imagem, 

podendo ser _256, _128, _64, _32, _16, _8, _4, _2; por exemplo, a imagem de nome 

IMG01_8 representa a imagem IMG01 com uma representação em 8 cores. Ao longo do 

texto, quando apenas a imagem básica é referenciada, como por exemplo IMG04, deve-se 

pressupor que os experimentos foram efetuados sobre todas as variações de cores desta 

imagem. 

4.1 Algoritmo 1 – Compressão em tiras original 

O primeiro experimento objetivou um teste inicial da viabilidade do algoritmo. O 

principal ponto de atenção foi a obtenção de um comportamento adequado e estável para a 

proposta. O algoritmo inicia com a seleção de um ponto, escolhido aleatoriamente.  

Para a localização da melhor AT optou-se pela busca exaustiva no espaço de buscas, 

testando-se cada uma das 164 combinações possíveis de coeficientes a, b, c, d, objetivando 

encontrar a equação geradora da maior quantidade de iterações com a mesma cor, variando-se 

os coeficientes de 0,125 em 0,125. Os valores se iniciam em -1 e continuam em passos de 

0,125 até o valor limite de 1.  

Os coeficientes selecionados para variação foram os valores de a, b, c e d. Os 

coeficientes e e f foram ignorados e considerados como sendo 0, pois a origem cartesiana foi 

fixada no centro da imagem. Desta forma, no pior caso a pesquisa consumiria um espaço de 

busca de 65.536 valores possíveis para os coeficientes.  

Uma vez localizada uma AT que identifica a maior quantidade de pontos durante a 

iteração, a AT identificada é armazenada e os pontos da trajetória removidos da imagem, não 

sendo mais considerados em futuros cálculos de trajetória, nem como possíveis pontos iniciais 

nas próximas iterações. O processo de descoberta pode ser visualizado através da sequência 

de imagens da Figura 3.3.  

O algoritmo implementado para este experimento se encontra na Listagem 1.  

Listagem 1 – Algoritmo para compressão da imagem 

1. Enquanto existem pontos a serem tratados na imagem 

2.        Seleciona coordenada inicial aleatória na imagem 

3.        Seleciona a melhor AT pelo método de busca em todo espaço de estados 

4.        Se a AT já foi identificada anteriormente, armazena a nova coordenada inicial 
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5.        Se a AT é nova, armazena na coleção do IFS, junto com a coordenada inicial 

6.        Itera a AT encontrada, removendo os pontos identificados da imagem 

7. Fim Enquanto 

8. Salva o IFS no arquivo 

Para uma comprovação inicial do algoritmo, buscou-se verificar se havia um 

comportamento linear em função do número de cores e tamanhos obtidos pelo processo. Uma 

variação muito acentuada nos tamanhos em função do número de cores ou um comportamento 

irregular, caracterizado por mudanças bruscas nos resultados entre cores adjacentes (quando 

comparado ao respectivo comportamento em JPEG) poderia limitar seu uso, apenas sendo 

viável em casos especiais.  

O algoritmo proposto localiza similaridades entre as cores de pontos obtidos pela 

iteração, sem aplicar nenhum tipo de transformação ou ajuste nas cores; portanto, é de se 

esperar que, quanto menor o número de cores, maior seja a compressão, já que é mais simples 

a localização de uma trajetória com maior quantidade de pontos iterados.  

A Figura 4.2 representa o tamanho do arquivo IFS para a média de todas as imagens 

utilizadas, com todas as variações de cores testadas. Ou seja, se aplicou-se o algoritmo de 

forma isolada a cada uma das imagens, e o valor médio da compressão foi apresentado no 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Compressão média obtida para o conjunto de imagens testado. 
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Este gráfico apresenta uma linearidade do número de cores em função dos tamanhos 

obtidos pela compressão, com aumento gradual e não acentuado da compressão conforme o 

número de cores diminui. Como se pode observar, não houve aumento exponencial ou 

comportamentos instáveis em situações específicas, sendo que a proposta se mostrou 

adequada para utilização dentro da faixa de cores proposta (até 256 cores), e para os tamanhos 

das imagens utilizadas (até 4096 pontos). 

Quando comparados com o pior JPEG (JPEGW) e o melhor possível (JPEGB), os 

resultados apresentam compressão, rivalizando com o padrão vigente JPEG. Pode-se 

visualizar na Figura 4.3 o gráfico com as médias gerais de todas as imagens, com todos os 

experimentos de cores obtidos pela compressão do conjunto de imagens selecionado para os 

testes, quando comparadas com as médias do formato JPEGB e JPEGW. Para este resultado, 

a cada uma das 72 imagens foram aplicados os diferentes formatos, e a média de todos os 

valores obtidos para cada uma das cores e formatos foram representados no gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Média geral para todas as imagens nos formatos IFS, JPEGB e JPEGW. 

 

A compressão IFS, embora utilize um algoritmo sem perdas, apresentou resultados 

melhores do que os apresentados por JPEGB (formato JPEG também sem perdas), situando-

se aproximadamente entre o melhor e pior formato de armazenamento JPEG. Em termos 

práticos, apenas os formatos JPEGB e o IFS mantém a fidelidade da imagem original, com 

uma degeneração em termos de qualidade conforme se aproxima do formato JPEGW.  

Pode-se observar na Figura 4.4 para IMG01_02, em termos de fidelidade à imagem 

original, o formato IFS se apresentou bastante superior ao JPEGW, uma vez que manteve o 
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mesmo aspecto. Outras imagens apresentaram resultados similares em termos de degeneração, 

embora o efeito seja acentuado em imagens delineadas como IMG01. Isto é um efeito 

esperado, já que a eliminação de frequências em JPEG compromete o delineamento deste tipo 

de imagem, com perdas na qualidade. Embora a proposta apresentada não tenha admitido 

perdas, alterações poderiam ser admitidas no código, como a tolerância a pontos de cores 

ligeiramente diferentes durante a trajetória, gerando efeitos similares ao formato JPEGW no 

formato IFS.  

  

Figura 4.4: Armazenamento JPEGW para IMG01_02 e formato IFS, respectivamente. 

Cabe salientar ainda que houve uma linearidade em relação aos valores da Figura 4.3, 

com resultados compatíveis em relação ao decréscimo de compressão em função do aumento 

do número de cores, quando comparado ao formato JPEG. 

Foram feitos experimentos em relação às distorções geradas pelo formato JPEG, com 

objetivo de situar o formato IFS dentro deste conjunto. Como forma de comparação para esta 

distorção optou-se pela utilização de um algoritmo tradicional de medida chamado PSNR 

(Peek Signal to Noise Ratio) [HUYNH-THU e GHANBARI, 2008]. Ele basicamente utiliza 

mínimos quadrados, comparando cada um dos pontos da imagem original com os pontos da 

imagem que se deseja obter o valor da distorção, como apresentado na Equação (13). Para 

cada coordenada i e j da imagem I calcula-se a distância para a coordenada i e j da imagem 

K, elevando-se ao quadrado para redução dos efeitos causados por valores negativos no 

processo. Os coeficientes m e n  no denominador representam o tamanho da imagem em 

pontos na horizontal e vertical, e estão no denominador para evitar que o valor de MSE tenha 

variações muito grandes com tamanhos variados de imagem. 

                              (13) 

Quando as imagens são exatamente iguais, significando que não há perdas, o valor de 

MSE será 0, e o valor cresce quanto mais distorções forem encontradas nas imagens.  
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O valor de PSNR pode ser obtido como indicado na Equação (14).  

O valor de MAXI representa o número máximo de cores representado para cada 

unidade de ponto. Por exemplo, para uma representação de 8 bits, tem-se MAXI= 255. 

Típicos valores aceitáveis em termos de qualidade para o valor de PSNR se encontram entre 

30 e 50. Os valores reduzem para imagens de pior qualidade, sendo que valores abaixo de 20 

são considerados ruins. Quando as imagens são idênticas, não há valor definido para PSNR, e 

costuma se atribuir o valor 0. 

                                           (14) 

 

O gráfico da Figura 4.5 apresenta os valores de PSNR para a média de todas as 

imagens para todo conjunto de cores experimentadas. O formato JPEGW se manteve na faixa 

de 20 a 25, representando baixa qualidade na imagem. Segundo a literatura, uma boa 

qualidade na imagem é obtida com valores de PSNR acima de 30. Os valores de JPEGB e 

JPEGW ficaram sobre o eixo x, já que não houve perdas para estes dois formatos testados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: PSNR para a média das imagens em JPEGB e JPEGW. 

As comparações foram feitas entre a imagem original, em formato PNG, e as imagens 

geradas para cada um dos conjuntos de cores gerados por JPEG. 
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PSNR

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Cores

P
S

N
R

JPEGB

JPEGW

IFS



 42 

Neste caso, embora o formato JPEGW apresente praticamente o dobro de compressão 

em relação ao IFS, ele gera imagens com pouca qualidade. Alguns detalhes destas imagens 

podem ser visualizados na Figura 4.6. Os detalhes foram ampliados em relação à imagem 

original, para ressaltar as perdas a que a imagem foi submetida, quando armazenadas em 

formato JPEGW. 

 

 
 

 

Figura 4.6: Exemplos de detalhes de imagens JPEGW. 

O que se pode concluir pelo experimento é que o formato IFS apresentou boa 

compressão, comparável ao formato JPEG para o conjunto de imagens, oferecendo melhor 

compressão quando comparado com JPEGB, e ainda ficando apenas 50% inferior ao 

formato JPEGW, que deteriorou completamente a imagem. 

Uma característica apresentada pelo algoritmo foi de que cada ponto, uma vez 

identificado, é removido não sendo mais utilizado em outras buscas. 

Conforme descrito na Seção 3.1, quando o algoritmo não consegue localizar uma 

quantidade de pontos durante as iterações que justifique o uso de uma AT, o mesmo é 

armazenado como uma coordenada e cor isoladas. Conforme o processo de localização 

evolui, os pontos identificados são removidos da imagem e, a partir de determinado 

estágio, o processamento se torna ineficiente, pois se buscam trajetórias para os pontos 

esparsos que não podem mais ser localizadas. Na Figura 4.7 pode-se observar o número de 

pontos identificados ao longo do processamento das imagens. Os valores representam a 

média para o conjunto de imagens testadas.  

Neste caso, o eixo X representa cada uma das iterações, em uma escala 10 vezes 

maior. Cada um dos pontos do gráfico representa o processo de identificação de um melhor 
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conjunto de AT e coordenada inicial, com o valor no eixo Y representando o número de 

pontos representados pela AT. No início do processo, observa-se que uma maior 

quantidade de pontos é representada por uma AT simples, reduzindo o número de pontos 

identificados ao longo do processamento, uma vez que pontos já processados são 

removidos do processo. 

 

Figura 4.7: Número de pontos da imagem processados para cada AT, ao longo do tempo. 

Durante as iterações iniciais percebe-se que a quantidade de pontos coletados é 

significativa. A partir de certo ponto (em torno de 1500 pontos), a quantidade de pontos 

coletados reduz. Como a eficiência do algoritmo está atrelada ao número de pontos 

coletados em cada iteração, o mesmo se torna ineficiente a partir deste momento. Isto torna 

a compressão pior quando se aproxima do final.  

Como forma de contornar este tipo de problema, uma possibilidade é a reutilização 

dos pontos. Desta forma, não se removem os pontos da imagem, e portanto eles podem ser 

reutilizados em iterações futuras.  

4.2 Algoritmo 2 – Reuso dos pontos 

Para esta proposta foi criada uma matriz com a mesma quantidade de pontos na tela, e a 

cada um dos valores desta nova matriz se atribuiu um indicativo booleano para o ponto já 

processado ou pendente de processamento. Esta matriz é inicializada com todos os valores 

atribuídos como não processados e, ao longo do processamento, os pontos identificados vão 

sendo indicados como tal. 
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Desta forma, não se modifica a matriz com os pontos originais da imagem, 

proporcionando sua reutilização em momentos futuros.  

O procedimento de remoção dos pontos identificados foi modificado para alterar apenas 

a matriz auxiliar, e o procedimento de contagem de pontos, que identifica se a equação deve 

ser armazenada como pontos isolados ou como uma iteração de AT, apenas contabiliza os 

pontos ainda não identificados, embora utilize todos os pontos disponíveis para a decisão da 

continuidade ou não na iteração.  

O algoritmo para esta implementação está indicado na Listagem 2. 

Listagem 2 – Algoritmo para reutilização dos pontos ao longo do processamento 

1. Cria uma matriz auxiliar com mesmo tamanho da imagem 

2. Enquanto existem pontos a serem tratados na imagem 

3.      Seleciona coordenada inicial aleatória na imagem, ainda não tratada 

4.      Seleciona a melhor AT pelo método de busca extensiva no espaço de estados  

5.      Se a AT já foi identificada anteriormente, armazena a nova coordenada inicial 

6.      Senão, armazena a nova AT identificada 

7.      Identifica os pontos localizados na matriz auxiliar 

8. Fim Enquanto 

9. Salva o IFS no arquivo 

O algoritmo proposto foi codificado como indicado, e testes comparativos podem ser 

visualizados na Figura 4.8 

Embora o algoritmo 2 (com reaproveitamento de pontos) tenha apresentado ligeira 

melhoria, já que os tamanhos dos arquivos obtidos através dele são ligeiramente menores, os 

valores obtidos não parecem justificar o aumento na complexidade da implementação. Os 

valores apresentados na Figura 4.8 representam a média de todas as imagens experimentadas.  
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Figura 4.8: Compressão com e sem reutilização de pontos da imagem . 

Há um aumento da complexidade no tratamento dos pontos, de forma a utilizar duas 

matrizes. O que se conclui através deste experimento é que, para um conjunto particular de 

pontos da imagem, não existe uma AT que satisfaça uma trajetória adequada, independente 

dos outros pontos da imagem serem reutilizados. Este fato parece não estar relacionado à 

redução dos pontos ao longo do processo de identificação, mas sim a uma característica 

intrínseca dos pontos em questão. 

Neste caso, a disponibilidade de acesso a todos os pontos novamente não proporciona 

melhor compressão, já que o ponto não pode ser aproximado por nenhuma das ATs possíveis. 

Para os outros experimentos efetuados a seguir, utilizou-se o algoritmo inicial sem 

reaproveitamento de pontos, uma vez que este se apresentou maior simplicidade em termos de 

execução, com poucas perdas em relação ao algoritmo com reaproveitamento, conforme 

acabamos de discutir. 

 4.3 Experimento 1 – Utilização de imagens aleatórias 

A existência de um conjunto de pontos para o qual não é possível a localização de uma 

equação, identificado a partir do algoritmo com reaproveitamento, motivou outro experimento 

no sentido de identificar os limites da capacidade de compressão. Foi questionado se pontos 

altamente dispersos, sem correlação aparente de distância, teriam piora com a utilização do 

algoritmo proposto.  

Foram criadas 20 imagens com tamanho de 512 x 512 pontos, com 256 cores atribuídas 

aleatoriamente, utilizando uma distribuição uniforme de cores pela imagem. O objetivo do 

experimento foi testar se o algoritmo sofreria alguma degeneração causada durante o processo 
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de localização das equações, pela não identificação de iterações com pontos que justificassem 

seu armazenamento. 

Um exemplo deste tipo de imagem pode ser visualizado na Figura 4.9.  

Figura 4.9: Imagem com pontos gerados aleatoriamente (até 256 cores distintas). 

O algoritmo original foi então aplicado nestes tipos de imagens, inicialmente com um 

passo de 0,2 para os coeficientes. Neste caso, identificou-se que a geração da imagem 

comprimida fica degenerada, se comparada aos testes anteriores, como pode ser observado na 

Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Compressão obtida no conjunto de imagens com passo 0,2 para busca das ATs. 

Neste caso, a imagem teve desempenho inferior ao RAW (o número mínimo de bytes 

necessários para armazenamento da imagem), ocupando mais espaço do que se o 

armazenamento fosse feito utilizando os bytes da imagem sem compressão. Por outro lado, o 

formato JPEGB também degenerou para um formato não eficiente de armazenamento, com 

resultado ligeiramente inferior ao obtido pelo IFS.  

Como teste adicional, o passo de busca foi reduzido para 0,125, como todos os demais 

experimentos, e sobre a mesma imagem foi obtida a resposta da Figura 4.11.  
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Figura 4.11: Compressão no conjunto de imagens com passo 0,125 para busca das ATs. 

Neste novo cenário, com passo mais granular, houve melhoria com a identificação de 

mais pontos, mas ainda foi quantitativamente inferior aos experimentos anteriores, onde o 

desempenho do formato IFS tinha se mantido em aproximadamente 50% dos valores obtidos 

pelo JPEGB e JPEGW (Figura 4.2). Neste experimento o formato IFS ficou pior do que 

RAW, mostrando-se ineficiente para este tipo de aplicação, embora o formato JPEG também 

se apresente ineficiente para este tipo de imagem. 

Isto significa que imagens com cores dispersas (como as geradas aleatoriamente) tornam 

o processo de identificação difícil, tanto para uma identificação baseada em iteração de pontos 

quanto para conversão para o domínio da frequência.  

Não obstante este experimento tenha apresentado uma fragilidade no algoritmo IFS, o 

formato JPEGB também acabou degenerando a imagem, gerando um tamanho maior do que o 

próprio formato RAW. Este resultado pode ser amenizado pelo fato de que não é comum este 

tipo de imagem com pontos dispersos, uma vez que não carregam informação visual 

importante.  

4.4 Algoritmo 3 – Separação das cores 

A eficiência do algoritmo original (o mais promissor) é função do número de cores e da 

dispersão das cores pela imagem, como identificado nos experimentos anteriores. 

Uma forma de redução de cores para tratamento é a separação de cores antes da 

compressão propriamente dita. Ou seja, cada um dos componentes R-G-B da imagem é 

isolado em matrizes com as cores decompostas, e sobre cada uma destas matrizes se aplica o 

algoritmo de compressão. Um exemplo de imagem com as componentes isoladas pode ser 

visto na Figura 4.12. A vantagem de uma decomposição de cores é a redução do número de 
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valores distintos para cada uma dos componentes R-G-B. Como o algoritmo proposto localiza 

pontos de uma mesma cor durante a iteração, pode haver uma possível localização de mais 

pontos durante o processo. 

No caso do formato JPEG obtém-se redução na distorção na imagem, uma vez que a 

transformação para o domínio da frequência é aplicada isoladamente a cada componente de 

cor e, eventualmente, um dos componentes não distorcidos pode minimizar a distorção 

causada por outros componentes, reconstruindo a imagem mais próxima ao original.  

 

   

Figura 4.12: Imagem com as componentes R-G-B decompostas. 

Neste caso, como a quantidade de cores é menor em cada matriz com os pontos de 

uma cor, é possível que o algoritmo IFS proposto capture maior quantidade de cores 

durante a iteração, compensando o gasto adicional para se manter 3 cópias de estruturas, 

como definido na Figura 3.4 (uma para cada cor, R-G-B). Para que seja compensador a 

utilização deste algoritmo, a soma das estruturas do IFS deve ser menor do que se as cores 

não forem decompostas.  

Foram feitos experimentos com as 72 imagens propostas e a média dos resultados 

pode ser visualizada na Figura 4.13 e na Tabela 1. 

Na Figura 4.13 calculou-se a compressão para a imagem com o algoritmo IFS, e para 

cada uma das imagens os valores de R-G-B foram decompostos, aplicando-se a 

compressão sobre cada componente. O tamanho total do arquivo foi obtido pela soma dos 

arquivos comprimidos para cada uma das componentes. Este valor está representado em 

“R+G+B”.  

Na Tabela 1 estão todos os valores obtidos pelo experimento.  
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Figura 4.13: Compressão das componentes isoladas X compressão da imagem. 

 

  IMG01 IMG02 IMG03 IMG04 IMG05 IMG06 IMG07 IMG08 IMG09 

IFS 5590 132638 199161 159668 98409 196220 201002 111600 291734 

IFSR 2953 50122 90134 74302 42321 101723 100362 50639 101243 

IFSG 2303 51243 91023 75023 37450 98213 101235 60284 91203 

IFSB 1053 30234 80234 60238 44864 102346 99214 40275 80124 

R+B+G 6309 131599 261391 209563 124635 302282 300811 151198 272570 

Tabela 1: Imagem comprimida com os valores decompostos por cor. 

Embora se perceba que, isoladamente cada componente R-G-B apresente uma 

economia em média de 50% na identificação de cada cor (IFSR, IFSG e IFSG), quando 

comparado ao algoritmo original, a somatória dos tamanhos comprimidos de cada um dos 

componentes (R+B+G) acabam ultrapassando o tamanho do algoritmo original (IFS).  

Desta forma, pode-se perceber que para imagens com até 256 cores, o uso de 

decomposição de cores acaba por onerar em termos de tamanho final do arquivo, já que a 

coleta de pontos não justifica o armazenamento das informações para cada uma das cores.  

Com este conjunto de experimentos, foi possível se identificar vantagens e limitações 

do formato de arquivo e compressão propostos.  

Segue-se um conjunto de observações e conclusões obtidas a partir dos experimentos 

efetuados.
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5  Comentários finais e perspectivas 

 Apresentou-se aqui uma proposta de utilização de equações do tipo transformação afim 

(AT) para compressão de imagens, baseada em sequências de pontos gerados por sistemas 

dinâmicos em tempo discreto, que são idênticos em forma, se comparados a ATs. Estes 

grupos de equações comumente chamados de IFS foram estudados e se propôs uma forma de 

localização não condicionada a comparações entre regiões da imagem. 

 Foi principalmente apresentada a ideia de que é possível a existência de similaridades 

entre pontos de trajetórias geradas pela iteração destas ATs, sendo possível a captura deste 

tipo de similaridade, proporcionando vantagens em termos de armazenamento, quando os 

pontos da imagem são substituídos pelas informações necessárias para representação destas 

trajetórias.  

 Pelos experimentos conduzidos identificou-se que o método apresenta valores coerentes, 

quando comparados ao formato JPEG, para o conjunto de imagens e limites de cores 

propostos (até 512 pontos e com no máximo 256 cores), sendo ideal para utilização em 

imagens comumente utilizadas na internet. Para as diversas imagens estudadas, não foram 

identificadas instabilidades e valores discrepantes, quando comparados com o formato JPEG, 

no que se refere ao tamanho do arquivo, sendo os resultados em sua maioria competitivos 

(Figura 4.3 e Figura 4.5). 

 Também se comprovou a existência de efetiva coleta de pontos que justifica o 

armazenamento dos coeficientes, conforme observado na Figura 4.7. Ou seja, é possível a 

substituição de pontos identificados pela iteração de ATs pelos próprios coeficientes das 

mesmas, proporcionando ganhos em relação ao tamanho do arquivo. 

 O algoritmo de recodificação da imagem é simples, e permite rápida reconstrução da 

imagem, sendo suficiente para a maioria das aplicações. 

 Os experimentos apresentaram resultados consistentes, e a identificação de ineficácias 

na proposta foi correspondida por ineficiências no formato JPEG (Experimento 4.3), que 

também apresentou resultados pouco eficazes para alguns experimentos, algumas vezes 

ocupando mais espaço do que o armazenamento em formato RAW. Com isto concluiu-se 

que determinados arquivos de imagens ‒ que aqui se identificou serem imagens com alta 

dispersão de pontos e poucas áreas com pontos comuns ‒ apresentam problemas de 

armazenamento tanto com a técnica proposta quanto com o formato utilizado para testes.  
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 Entretanto este tipo de arquivo não é comum, e poucas vezes verifica-se seu 

aparecimento em situações mais corriqueiras comumente encontradas na Internet. 

 Para os experimentos foi selecionado um conjunto de imagens variadas, com alto e 

baixo contraste de cores, bem como imagens tradicionalmente utilizadas em experimentos 

relacionados à compressão de imagens. Buscou-se variar o número de cores destas imagens 

como forma de avaliação do comportamento para o algoritmo proposto. 

 Durante os experimentos somente se admitiu a busca por pontos exatamente da mesma 

cor. Isto criou nas imagens o efeito sem perdas (lossless). Neste caso, o algoritmo apresentou 

desempenho melhor do que imagens tradicionais com a admissão de perdas, conseguindo 

armazenar as imagens propostas em um tamanho menor do que o mesmo conjunto em 

formatos JPEG, com as mesmas características em relação à definição da imagem.  

 Uma possibilidade de exploração futura seria admitir pontos dentro de uma faixa de 

tolerância de cores, durante o processo de iteração e localização das ATs, o que poderia 

proporcionar compressões ainda mais eficientes pela introdução de perdas na imagem 

gerada. Ou seja, durante a iteração para identificação das ATs, valores próximos à cor do 

ponto inicial também seriam aceitos, admitindo pequena distorção na reconstrução da 

imagem, mas por outro lado proporcionando maior coleta de pontos durante uma sequência 

de iterações. 

 Não foi foco da pesquisa a proposta de um formato para armazenamento do IFS que 

primasse pela eficiência, sendo possível melhoria neste sentido. 

 Existem outras possibilidades de melhoria no algoritmo proposto, em sintonia com 

idéias já discutidas na literatura [JACQUIN, 1992]. Entre estas, o uso de algoritmos 

evolutivos como aceleradores para a busca das ATs, em espaços de busca com granularidade 

ainda menor que o aqui utilizado, com perspectivas de melhorias.  

 Por fim, para que se mantivesse a mesma linha de raciocínio da literatura, as equações do 

tipo AT foram utilizadas como forma de localização das sequências de pontos, onde no caso 

buscou-se associar este tipo de equação a sistemas dinâmicos em tempo discreto. Apresentou-

se a proposta de que pontos gerados pela iteração deste tipo de equação poderiam se 

assemelhar a pontos da imagem. A utilização de ATs interpretados como sistemas dinâmicos 

em tempo discreto proporcionou a localização de conjuntos de pontos eqüidistantes e com 

similaridade a outros conjuntos da imagem, obtendo-se desta forma compressão.     
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APÊNDICES 
 
 
 
APÊNDICE A – Imagens utilizadas durante os experimentos 
 

 
Foi selecionado um conjunto de imagens ao longo dos experimentos, conforme 

apresentadas nesta seção. Todas as imagens foram ajustadas para 256 cores, e os 

experimentos partiram da imagem original em formato PNG reduzindo pela metade a 

quantidade de cores e aplicando-se o calculo do IFS, bem como a geração dos JPEGW e 

JPEGB, até o limite de duas cores. Os códigos indicativos da imagem (IMG01 ... IMG09) 

foram referenciados ao longo da pesquisa, bem como na geração dos gráficos.  

Isto gerou uma massa de testes composta por 72 imagens distintas. 

IMG01_265 

 

 

Tamanho: 111 x 115 

Cores: 256 

       

IMG01_128 IMG01_64 IMG01_32 IMG01_16 IMG01_8 IMG01_4 IMG01_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 
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IMG02_256 

 

 

Tamanho: 419 x 427 

Cores: 256 

[Barnsley, 1996] 

       

IMG02_128 IMG02_64 IMG02_32 IMG02_16 IMG02_8 IMG02_4 IMG02_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 

 

 

IMG03_256 

 

 

Tamanho: 419 x 427 

Cores: 256 

[Barnsley, 1996] 

       

IMG03_128 IMG03_64 IMG03_32 IMG03_16 IMG03_8 IMG03_4 IMG03_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 
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IMG04_256 

 

 

Tamanho: 421 x 437 

Cores: 256 

[Barnsley, 1996] 

       

IMG04_128 IMG04_128 IMG04_64 IMG04_16 IMG04_8 IMG04_4 IMG04_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 

 

 

IMG05_256 

 

 

Tamanho: 421 x 437 

Cores: 256 

 

       

IMG05_128 IMG05_64 IMG05_32 IMG05_16 IMG05_8 IMG05_4 IMG05_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 
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IMG06_256 

 

 

Tamanho: 333  x 499 

Cores: 256 

 

       

IMG06_128 IMG06_64 IMG06_32 IMG06_16 IMG06_8 IMG06_4 IMG06_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 

 

IMG07_256 

 

 

Tamanho: 350 x 499 

Cores: 256 

 

       

IMG07_128 IMG07_64 IMG07_32 IMG07_16 IMG07_8 IMG07_4 IMG07_2 

 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 
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IMG08_256 

 

 

Tamanho: 300 x 372 

Cores: 256 

 

       

IMG08_128 IMG08_64 IMG08_32 IMG08_16 IMG08_8 IMG08_4 IMG08_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 

 

IMG09_256 

 

 

Tamanho: 512 x 512 

Cores: 256 

 

       

IMG09_128 IMG09_64 IMG09_32 IMG09_16 IMG09_8 IMG09_4 IMG09_2 

128 cores 64 cores 32 cores 16 cores 8 cores 4 cores 2 cores 
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APÊNDICE B – Resultados obtidos com a compressão em tiras 
 

 
Ao logo do texto foram apresentados gráficos comparativos com os valores obtidos. A 

seguir se observa os valores obtidos durante os experimentos para a geração dos gráficos.  

 

IFS 256 128 64 32 16 8 4 2 

IMG01 5590 5643 5640 5667 5529 5499 5310 5316 

IMG02 132638 136719 120153 118158 102420 98658 85467 76647 

IMG03 199161 202866 188466 172101 153897 140052 124779 102186 

IMG04 159668 163608 145680 139485 121425 113556 95520 90421 

IMG05 98409 103245 90720 82722 69843 62040 53877 44412 

IMG06 196220 192231 162126 150627 124299 106053 92751 75489 

IMG07 201002 198024 172278 158127 135189 115266 100425 83130 

IMG08 105200 104301 87447 81654 67473 63099 53637 48984 

IMG09 291734 298782 262764 238386 206469 182640 152019 125328 

Tabela 2: Tamanhos obtidos pelo algoritmo IFS. 

 

RAW 256 128 64 32 16 8 4 2 

IMG01 12765 12765 12765 12765 12765 12765 12765 12765 

IMG02 178913 178913 178913 178913 178913 178913 178913 178913 

IMG03 180188 180188 180188 180188 180188 180188 180188 180188 

IMG04 183977 183977 183977 183977 183977 183977 183977 183977 

IMG05 103304 103304 103304 103304 103304 103304 103304 103304 

IMG06 166167 166167 166167 166167 166167 166167 166167 166167 

IMG07 174650 174650 174650 174650 174650 174650 174650 174650 

IMG08 111600 111600 111600 111600 111600 111600 111600 111600 

IMG09 262144 262144 262144 262144 262144 262144 262144 262144 

Tabela 3: Tamanhos calculados para formato RAW. 

JPEGB 256 128 64 32 16 8 4 2 

IMG01 17649 17683 17683 17854 17854 18328 18328 18328 

IMG02 207628 213101 216346 218642 235895 253604 233256 233256 

IMG03 674224 674727 675047 675864 676927 663031 613988 613988 

IMG04 271551 273717 282627 289324 313016 301189 28721 28721 

IMG05 171766 174893 180255 177158 174496 157656 133743 133743 

IMG06 358113 358026 367637 363625 346468 326144 294708 294708 

IMG07 343585 351857 362843 359345 358577 347019 315877 315877 

IMG08 185687 182159 185326 173009 169853 150191 142373 142373 

IMG09 553599 563255 579691 584302 601871 499364 399724 399724 

Tabela 4: Tamanhos obtidos para o melhor formato JPEG armazenado. 
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JPEGW 256 128 64 32 16 8 4 2 

IMG01 1489 1489 1489 1500 1500 1533 1533 1533 

IMG02 9903 9917 9950 10011 10126 9650 10347 10347 

IMG03 23528 23472 23286 23168 22869 22386 22017 22017 

IMG04 10826 10795 10755 10777 10923 11275     

IMG05 5467 5462 5449 5428 5389 5409 5468 5468 

IMG06 9248 9236 9248 9241 9320 9222 9674 9674 

IMG07 8531 8512 8517 8462 8380 8479 8781 8781 

IMG08 6215 6214 6228 6146 6154 6074 5859 5859 

IMG09 12085 12074 12028 11993 12137 12107 12297 12297 

Tabela 5: Tamanhos obtidos para o pior formato JPEG em termos de definição. 

JPEGW 256 128 64 32 16 8 4 2 

IMG01 21,89 21,88 21,88 21,76 21,76 21,50 21,50 21,49 

IMG02 24,45 24,40 24,34 24,18 24,03 23,18 22,70 22,64 

IMG03 16,52 16,52 16,51 16,45 16,45 16,58 16,66 16,53 

IMG04 22,91 22,88 22,77 22,62 22,29 21,88 21,85 21,77 

IMG05 23,89 23,76 23,37 23,17 22,93 22,90 23,03 22,89 

IMG06 22,18 22,15 22,02 21,80 21,65 21,71 21,37 21,25 

IMG07 23,46 23,41 23,28 23,09 22,72 22,69 22,15 22,06 

IMG08 23,53 23,55 23,43 22,81 22,72 22,66 23,70 22,50 

IMG09 24,38 24,27 23,96 23,61 23,25 23,44 22,89 22,70 

Tabela 6: PSNR de JPEGW para as imagens testadas. 

JPEGB 256 128 64 32 16 8 4 2 

IMG01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMG09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabela 7: PSNR de JPEGB para as imagens testadas. 
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APÊNDICE C – Códigos dos principais algoritmos utilizados durante os 
experimentos 
 

 
Ao longo do texto foram apresentados algoritmos durante a explanação. Seguem 

alguns dos códigos como utilizados, bem como considerações tomadas para sua 

implementação.  

O algoritmo de busca pela melhor estratégia foi codificado pesquisando todos os 

elementos do espaço de estados. A busca varre todo o espaço de possibilidades para os 

coeficientes (a, b, c, d) utilizando a variável step como passo. A maioria dos experimentos se 

utilizou de um passo 0,125, que obteve os melhores resultados durante a compressão. 

 private AT buscaMelhorTrajetoria(Ponto p, int[][] imagem, Ponto origem) { 

  AT best = null; 

  int melhorconta = 0; 

  for (double a = -0.9; a < 0.9; a+= step) { 

   for (double b = -0.9; b < 0.9; b+= step) { 

    for (double c = -0.9; c < 0.9; c+= step) { 

     for (double d = -0.9; d < 0.9; d+= step) { 

       AT candidata = new AT(a,b,c,d,0,0,1); 

       int conta = contaPontos(candidata, p, 

imagem, origem); 

       if (conta > melhorconta) { 

        melhorconta = conta; 

        best = candidata; 

       } 

     } 

    } 

   } 

  } 

  return best; 

 } 

Listagem 3: Busca pela melhor trajetória. 

 

A contagem de pontos inicia da AT e da coordenada inicial, iterando a Equação (2) 

buscando-se novos pontos e verificando-se caso o valor seja diferente da cor de fundo. Os 

valores coletados são contados, e indicam a eficiência desta AT. Esta rotina é utilizada para 

selecionamento da melhor AT. 
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private int contaPontos(AT candidata, Ponto p, int[][] imagem, Ponto origem) { 

 Vector<String> v = new Vector<String>(); 

 int cor = imagem[(int)p.getX()+ origem.x][(int)p.getY()+ origem.y]; 

 while(true) 

 { 

/*(1)*/  Ponto novo = IFSUtil.itera(candidata, p); 

  // Se os pontos na trajetória contém a mesma cor e ponto  

       // ainda não foi contabilizado e cor diferente da cor de fundo 

        if (imagem[(int)novo.getX()+ origem.x][(int)novo.getY()+ origem.y] == cor &&  

                      !v.contains(novo.toString())&& cor != arq.corDeFundo) 

  { 

   p = novo; 

       if (imagem [(int)novo.getX()+ origem.x][(int)novo.getY()+ origem.y] != 

arq.corDeFundo)  

                      // somente adiciona se ainda não processado 

            v.add(p.toString()); 

       } 

       else 

        break; // condição de saída 

   } 

  return v.size(); 

 } 

Listagem 4: Contagem dos pontos para uma AT. 
 

 Após cada localização de um novo ponto, o valor identificado é zerado, atribuindo-se 

a cor de fundo ao mesmo. Isto evita que posteriormente o mesmo seja utilizado em outros 

processamentos. 

  private int zeraPontos(AT at, Ponto p) 

 { 

  Vector<String> v = new Vector<String>(); 

  Ponto novo = new Ponto(p.x, p.y); 

  int contador = 0; 

  int cor = imagem.array[(int)p.getX()+arq.origem.x][(int)p.getY()+arq.origem.y];  

        // idenfica a cor do primeiro ponto 

 while(imagem.array[(int)novo.getX()+arq.origem.x][(int)novo.getY()+arq.origem.y] == cor 

&& cor != arq.corDeFundo && !v.contains(novo.toString()))  

   { 

    v.add(novo.toString()); 

      imagem.array 

[(int)novo.getX()+arq.origem.x][(int)novo.getY()+arq.origem.y] = arq.corDeFundo; 

    Ponto outro = IFSUtil.itera(at, novo); 

    if (outro.x == novo.x && outro.y == novo.y)  

     break; 

    novo = outro;  contador ++; 

   } 

  return v.size(); } 

 

Listagem 5: Limpeza dos pontos após a identificação.  


