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Resumo
A técnica de compressão denominada por compressão aritmética é analisada do ponto de vista prático ao longo deste trabalho. A primeira parte analisa dois métodos de codificaçãoaritmética, um com o uso de multiplicações
e divisões, e um segundo sem o uso destas operações. Na segunda parte são
apresentados os métodos pala a estimativa, de probabilidades assim como um
novo método, o qual aparentemente consegue melhores resultados do que os já
existentes. Uma longa lista de análises comparativas entre os vários métodos
de compressão usando um codificador aritmético é apresentada, além da comparação entre o novo método e os compressores utilizados anualmente.Para
todas estas análises, foi desenvolvidoum programa, o qual está disponível
para futuras pesquisas.

Abstract
The technique of compiession named arithmetic compiession is analyzed
from a practical point of view thioughout this work. The 6irst part of this
thesis analyzes two methods of aiithmetic coding, one using divisions and

multiplications,and another one, which makes no use of theseoperations.
The methods to estimate piobabilities are presented in the second pari of
this work, as we]] as a new method, which appaiently gets better lesults than
those alieady known. A lona lisa of comparative analyses among the vaiious
methods of compression using an arithmetic coder is given, besides a comparison between the new method and the other compressois used nowadays.
A computer program was developed for every one of these analyses and it is
available foi future researches.

Conteúdo
l Codificação Aritmética

3
4

1.1 História

19
T)DGninÃoc
inininie
u
u vZAZAxyv\#u ZABAuzwAU

6

1.3 0 código de Huffman
1.4 0 código aritmético
1.5 Implementandoo Código Aritmético
1.5.1 CJodiflcação e decodificação incrementais
1.5.2 0 Problema da Decodificação
1.5.3

Tratamento

de Overflow e UnderfloxÀ,

1.5.4 Eficiência do código aritmético
1.6 Uma segunda implementação
1.6.1 Implementação para um alfabeto binário
1.6.2 Implementando pata um alfabeto não-binário
1.6.3 Eficiência do código

8

12
16
18
21

23
29
31

34

37
41

2 Modelos Adaptativos
2.1 Classes de equivalência
2.2 Modelos semi-adaptativos
2.2.1 Método exato
2.2.2 Método aproximado

47

2.2.4 Análise comparativa

61

2.2.3

51
54

57
58

Método fixo

60

2.3 Modelos adaptativos

2.3.1 Métodoadaptativo
A
2.3.2

Método adaptativo B
2.3.3 Análise comparativa
2.4 Modelos adaptativos de contexto-finito
5

64
65
66
66
71

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Mistura de estimativas
Probabilidade de escape A
Probabilidade de escape B
Probabilidade de escape C

2.4.5 Probabilidade
deescape
R

2.4.6 Exclusão
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.5

Divisão de freqüências
Tamanho do alfabeto
Algoritmos adaptativos
Implementação dos modelos
2.4.11 Análise comparativa

O programappm

A Conjunto de arquivos

72
75
76
77
78
79
82
85
87
87
92
96

100

Introdução
Nosso trabalho foi motivadopela vontadede melhorama taxa de com-

pressão atingida hoje pelos compressores existentes, ou seja, simplesmente
comprimir mais sem estar preocupado com eficiênciano tempo gasto de processamento. Para isto, o trabalho é basicamenteexperimentale não leva a
fundo características teóricas, as quais poderão ser analisadas em um trabalho posterior. Partindo deste ponto de vista, o trabalho cumpre a risca
seu objetivo, onde além de analisar a fundo técnicas muito utilizadas obtém
um método que possui melhores resultados práticos que os métodos existentes. Devemos salientar que os conceitos relativos a "entropia", "quantidade
de informação" , e outros usados no campo das compressões foram descritos
de um ponto de vista intuitivo e não pretenderamatingir um nível de tratamento matemático mais aprofundado. Este nível de tratamento utilizado
no trabalho é, porém, muito utilizado por autores que fazem apenas análises
experimentais do assunto.
Dentro de todas as técnicas de compressãoestudadasao longo de nossa
pesquisa nos interessamos por uma que nos pareceu sei a que obtinha melhores resultados no comprimento do código obtido. Este processo é denominado
por compressão aritmética e se baseia em codificar probabilidades, ou seja, a
cada instante estima probabilidades aos símbolos possíveis e a partir dest.as
constrói o código. Pala a análise deste processo dividimos nosso trabalho em
dois capítulos: cod</icaçâo ar tmétlca e modelos adaptatio08.
No primeiro capítulo analisamos apenas a codificação aritmética, e seu
processo de codificar probabilidades, para isto analisamos dois algoritmos:
um que utiliza no processo multiplicações e divisões, e um segundo que não
requer estas operações, sendo assim mais utilizado para implementações em
"hardware"

No segundo capítulo tratamos de estudar a parte mais important.e na
compressão aritmética que é a atribuição de probabilidades. Para esta tarefa
várias técnicas focam analisadas, sendo que a atenção foi mais voltada para
os modelos adaptativos de contexto-finito. Dentro destes modelos, um novo
método por nós desenvolvido parece obter melhores resultados do que os já
existentes. Neste capítulo existe um grande número de tabelas comparativas
entre os vários métodos, inclusive uma que analisa o desempenho do nosso
compressor e os já existentes no mercado.
Para as análises ao longo do trabalho, foi desenvolvidoum programa que

l

está disponível para pesquisa, o qual é totalmente parametiizado, podendo
executamas inúmeras técnicas de compressão encontradas ao longo do trabalho. O programa e este trabalho podem ser conseguidos via ftp no endereço
ftp.ime.usp br no diretório pub/mris.
Devemos salientar que este trabalho foi adaptado em grande parte do
trabalho de Bell, Cleary e Witten, em j191, para o qual algumas alterações
foram apresentadas.

(capítulo

l

Codificação ,4.ritmética
A

compressão objetivo a partir de uma mensagem com um comprimento
qua.lquer, transformar esta em uma outra de comprimento menor, sendo que
esta segunda possua a mesma capacidade de compreensão. Pala ilustrar este

fenómeno, imaginemos que deseja-se comprimir um livro escrito em português
de 100 páginas, e o mecanismo usado para tal seja retirei todos os artigos e

pontuações do mesmo. Como resultado teremos um livro com um tamanho
menor e com a "mesma" capacidade de entendimento. A transformação de
uma mensagem em uma outra é denominada de codlHcação,e o termo código
é empregadopara designaro resultado. No exemplo,o livro sem artigos e
pontuações é um código do livro original.
Neste trabalho estamos interessados em um tipo especial de compressão,
a compressão

arÍtrnéfàca.

Este tipo de compressão

se baseia

em codificam

probabilidades, isto é, transforma a mensagem en] um código de comprimento
inversamente proporcional a sua probabilidade. O grande problema deste tipo

de compressão é estimamestas probabilidades, sendo assim, o trabalho foi
dividido em duas partes. No primeiro capítulo daremos uma visão geral de
como se comporta a codificação aritmética, analisando duas implementações
para a mesma. No segundo capítulo, o qual está a base do nosso trabalho,
analisaremos como se estima probabilidade pala uma mensagem, e M várias
técnicas existentes, inclusive uma nova por nós introduzida.
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1.1 História
Abramson jll dividiu todos os códigos em duas classes : código em bloco,e
códigoem não-Z)loco.O termo "códigoem bloco" é caracterizadopoi cada
símbolo ser representado por uma palavra-código e a concatenação destas
palavras-código para cada. símbolo de uma mensagem formam a mensagem
codificada. Os códigosem bloco se subdividem em sub-classestais como:
códigos nâo-s nguZares,onde todas palavras-código são distintas, e códigos
ánsfanf(incas para os quais a. condição necessária e suficiente é a propriedade
dos Frei/üos: "nenhuma palavra-código é prefixo de outra". Como exemplo
deste tipo de código, tomemos um texto que contenha somente as vogais

{a,e,á,o,u}, um código instantâneopara este texto pode sei obtido pela
substituição de cada vogal por uma sequência de 0's e I's, por exemplo, {a ::

00,e = 01,á = lO,o = 110,u = 111}. Este tipo de código é uníuocamente

decodlWcáueZ,
pois, pela propriedade dos prefixos, partindo-se do começo do
código somente um símbolo pode ser decodificado poi vez.
Dentre todos os códigos em bloco, o código de maior interesse no campo da
compressão é sem dúvida o cádÍgo coma)acto, aquele cujo comprimento médio
é menor ou igual a todos os códigos uniuocamentedecodlHcáueis,existentes
para um mesmo alfabeto e fonte. Aparentemente, o código compacto obtido
pelo método de HuHman l71é, entre todos os métodos de codificaçãosem

ruído, o mais usual no que se refere à compressão. Este método, porém,
muitas vezes requer ezfensão do a4/abetopala conseguir uma boa compressão,
ou seja, aumentar o número de símbolos do alfabeto transformando cada
símbolo em uma palavra do mesmo alfabeto, por exemplo o uso de sílabas ao
invés de apenas letras para caracterizar alfabetos. Devemos concluir então

que os códigos em bloco, apesar de sua simplicidade e conhecidateoria de
decodificação, não são satisfatórios pala cobrir todos requisitos de uma "boa"
compressão.

Tentando corrigir os defeitos dos códigos em bloco, surgem então, os
códigos em não-bloco, os quais possuem a propriedade de não transformar
cada símbolo em uma palavra-códigoespecífica de comprimento lixo, e sim
em transformei cada símbolo em várias palavras-código de comprimentos

variáveis ao longo do processo. Com isto, podemos assumir que os códigos
em não-bloco transformam cada símbolo em uma palavra-código de comprimentoigual à média de todas as palavras-códigousadas para codifica-lo,ou
seja, podemos dizei que a palavra-código possui comprimento "fracionário"
4

neste caso. No campo dm classes de códigos em não-bloco, dois tipos de
códigos apareceram nos anos 60 e começo de 70: o código de EZías, o qual
mesmo não sendo sido publicado Abramson jll faz uma rápida descrição,
e os códigos enumeratiuos l5, 161. Embala ambos precisassem de precisão
aritmética ilimitada, não necessitavam de extensão do alfabeto para atingir
compressão ótima.
Em 1976, Rissanenj161 e Pascoj141 descobrem novas classes de códigos em

não-bloco, onde o cálculo poderia ser feito com precisão aritmética finita e
em tempo linear. O código de Rissanen é LIFO (Zast-Ín./irst-ouf)e produz

o códigoem ordemreverso.Já, o códigode Palco,diferentemente,
é FIFO

(./irst-in./irst-out)e mantémtodo o código em memória, até que o último

símbolo seja codificado, permitindo o deslocamento em toda palavra-código.
Rubinj181, Guazzoj61 e Rissanen e Langdonj171 aparecem na mesma época
com os conceitos modernos de codihcação aritmética: precisão aritmética
fixa, operação incremental(símbolo a símbolo) e t.ipo FIFO. A mesma ideia
foi descoberta independentemente
por muitos pesquisadores.
Muitos estudos foram feitos no campo da codificaçãoaritmética, sendo
basicamente divididos em códigos para alfabetos binários e para alfabetos

com mais de dois símbolos. Pala o caso de alfabetosbinários um código
aritmético muito simples foi implementadopor Langdon e Rissanenj121em
1982

Em 1981, Langdonj91desenvolveum tutorial no campo da. codificação
aritmética, e, em 1984, é publicada uma versão mais atualizadaj101, a qual
inclui a história do método. Em 1987, lan Witten, Radford M. Neal & John
G. Clearyj81 obtém uma implementação completa do mesmo.
Recentemente,foi estudada por Rissanen e Mohiuddinj151uma técnica de
codificação aritmética que não usa multiplicações nem divisões. Esta técnica

é baseada no código para alfabetobinárioj121,porém, se aplica também a
alfabetos com mais de dois símbolos. Uma implementaçãofoi obtida por
Radford

M. Neal em 1991.

Ao longo deste capítulo, estudaremos duas implementações da codificação

aritmética. A primeira l81,usada em nossa própria implementação,requer o
uso de multiplicações e divisões. Já a segunda jlSI é mais recente e não requer
o uso destas operações, sendo assim, facilmente implementável em hardware.
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Inicialmente, definiremos alguns conceitos que serão usadas ao longo deste
trabalho.

]lllefi!!iç$ali
Um a4/abeto
.A = {ai,a2, ...,a.). é um conjuntode m ? l

símbolos.

Definição 2: Uma palavra to sobre .4 é uma concatenação6lnitade símbolos
de .4. Por exemplo: .4 = {a,b, c, d} e w = cabal.

Definição 3: Uma /onze de {n/armação F é aquela que gera símbolosde .4
obedecendoa um modelo de piobabilidadel, ou seja, a cada instante á, a fonte
gera um símbolo aÀ;com probabilidade p(ak, {) , sendo que a soma das probabilidades de cada símbolo de .A no instante { vale 1, ou sda, Ei<k<.p(ak, i) = 1.
Denominaiemos (ak,á) poi instancia do instante {. Um exemplo de fonte é
um gerador de palavras em português.
Definição 4: Uma função o é uma ordenação nstantánea sobre .A, se ela é
uma bijeção de Á no conjunto {1, 2, ..., m}, a cada instante {. O z'ndicede um
símbolo de .4 é o valor de o aplicado ao mesmo. Vamos denotampor g/= o'],
a função inversa da ordenação o. No decorrer do trabalho ao nos referirmos
a um símbolo de .A, usaremos simplesmente o seu índice (a função o aplicada
a ele) em .4.

Definição5: Uma mensagemM :: sri 2...zt é uma palavra sobre .Á que
pode ser gerada poi F. Vale a pena notarmos que uma palavra w sobre .Á
pode nunca ser gelada poi F', logo nem sempre é uma mensagemsobre .A.
Se tomarmos o exemplo de F sendo um gerador de palavras em português,
então a palavra "movie" não será uma mensagem gelada por F', já a palavra
"cinema" é uma mensagem gelada poi F

Definição 6: A q aritidade de {n/armação / de uma instância é equivalente
ao espaço ocupado pelo inverso de sua probabilidade em uma certa base.

Poi exemplo: na base 2, /(ak,{) = lg(l/p(ak,á)) =
lgp(ak,{) Z,{ts. A
quantidadede informaçãode uma mensagemÀ/ = zlaç2...açté dada pela
soma da quantidade de informação das instâncias que a compõem, isto é
/(À/)

= E:.:./(a;{,{).

A quantidade

de informação

de uma instância

(ou

mensagem)também pode ser entendida como o comprimento mínimo que
um código sobre um alfabeto .B pode ter. No nosso caso, como a quantidade
de informação foi obtida sobre a base 2, então ela indica o menor comprimento
l A definição de modelos será vista no próximo capítulo
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de um código sobre um alfabeto binário. Poderíamos expandiaa idéia pala
códigos sobre alfabetos de tamanho b > 2, e pala estes casos a quantidade
de informação seria calculada usando logaritmos na. base b. Ao longo deste
trabalho usaremos o alfabeto binário B = {0, 1 } pala representar os códigos,
sendoassim, utilizaremoslogaritmos na base 2 pala o cálculo da quantidade
dn in fnt'm n põ n

Inicialmente, iremos supor uma fonte F que gera símbolos seguindo um
modelo./üo de probabilidades, isto é, a probabilidade de uma instância independe do instante á, logo p(aA;,á) = p(ai;). A partir desta suposição, iremos
definir um novo conceito, denominado poi entropia, e que apesar do nome
um tanto esquisito é o principal conceito no campo da compressão.
Definicão 7: A entropia S(F) de uma fonte fixa F sobre um alfabeto .A é
igual à soma da quantidadede informaçãode cada símbolo ak de .4 multiplicada pela sua respectiva. probabilidade p(aÉ), isto é:

S(F) = - E:«k.:.P(«k) lgP(«k).

Podemos entendera entropia como sendo a quantidade de informação
"média" que uma fonte possui, ou seja, um limite inferior para o comprimento médio dos códigos relativos a cada instância gerada pela fonte. A
unidade da entropia é expressa pela unidade do alfabeto do código dividida
pela do alfabeto da mensagem. Se estivermos codihcando caracteres ASCll sobre o alfabetobinário, a unidade da entropia será bits/cear'. Para
uma fonte não fixa, onde as probabilidades dos símbolos variam conforme o
instante do processo, o cálculo da entropia valia.

Para este cmo temíamos

uma entropia para, cada instante { do processo, (lue corresponde a uma distribuição de probabilidades. Para estes casos uma maneira de calcular S(F)
seria verificar as distribuições de probabilidades possíveis Z)j, obter suas probabilidades p(Z)j) e calcular a sua entropia S(Z)j). Com isto teríamos que:
S(F) = Ej p(1)j)S(Z)j). Como a entropia S(F) é a quantidade de informação
média que a fonte F possui, então ela nos fornece um valor mínimo pala o
comprimento de um código sobre um certo alfabeto B (no nosso caso binário)
relativo a uma mensagem M gerada poi F

Pe$!!iç$g..&Um códigoC sobreum alfabetoB de uma mensagemM

sobre um alfabeto ,4 gerada por uma fonte F é ótÍmo se o comprimento
médio relativos aos símbolos de À4 sobre C: é igual a entropia de F. isto
equivale a S(F) = 1(-;1/1À/l,onde IC'l é o comprimento do código C sobre
o alfabeto .B, isto é, o número de símbolos de .B contidos em C'; e IÀ4 é o
comprimento de À4 sobre .A. Um exemplo: seja F uma fonte com entropia 4
7

bits/char, então para uma mensagem de comprimento de 100 caracteres um
código ótimo deve ter comprimento de 400 bits (ou 50 caracteres, supondo

que cada carácter é representadopoi 8 bits).

1.3

O código de HuHman

Para o entendimentodo código aritmético faz-se útil a revisão de como se dá a
construção do código de }7iEz#manj71,
o qual possui a propriedade de codificar
cada símbolo em uma cadeia de bits (no caso de usarmos o alfabeto binário
para a codificação), podendo sei classificado, assim, como código em bloco.
Veremos mais adiante que o código aritmético não transforma um símbolo
em apenas uma cadeia de bits, mas guarda alguma informação adicional para
o próximo símbolo. Sendo assim, podemos dizer que o código de Huffman
transforma um símbolo em um código de comprimento inteiro e o código
aritmético em um código de comprimento fracionário.
Para a codificação utilizando o alfabeto binário, Hufjman utiliza uma
árvore binária denominada de árvore de -l:rt+#han,a qual é construída a partir
das probabilidades de ocorrência dos símbolos na mensagema ser codificada.
A árvore de Huffman 7' é uma árvore binária composta por nós, onde cada

nó de 7' é formado por dois ponteiros: no.esquerdopara o filho esquerdo,
e no.direito

para o filho direitos uma certa probabilidade

(no.proa)

e um

identificador (no. cona) que contém o símbolo que ele representa.
O processo de construção de T é feito, iterativamente,da seguinte maneira: sda P um conjunto de sub-árvores, no início P possui m sub-árvores
com um nó cada, representando cada símbolo do alfabeto .A com suas respectivas probabilidades. A cada passo, um novo nó r é criado, sendo ele a raiz
de uma nova sub-árvore em P. O seguinte procedimento descreve o processo:
enquanto

componentes(P)

> l

'. "q«,d. = mente,(P);
r.direito = menor(P);

r.proa = r. esquerdo.prof) + r. direito.proa;

P = P+Írl;

onde componentes(P) é uma função que retorna o número de sub-árvores em
P, e menor(P) retorna um ponteiro pala a sub-árvorede P que possui em
8

sua raiz a menor probabilidaderetirando, logo em seguida, esta sub-árvore do
conjunto P. A árvore de HufTmanT é a árvore resultante quando o processo
é concluído. Como exemplo vamos supor o alfabeto .Á = {a, e, {, o, e}, e um
modelo fixo de probabilidades indicado na tabela 1.1. A figura 1.1 mostra,
em cada passo, o conjunto P
Símbolo
a
e
Z
0
e

Probabilidade l«te:«lo
0.4
lo,0.4)
0.3
t0.4,0.7)
0.1
t0.7,0.8)
0.1
l0.8,0.9)
0.1

(P)

t0.9,í.o)

--lg prob
1.32
1.73
3.32
3.32
3.32

Código de Huffman
0
10
110
1110
1111

Tabela 1.1: Exemplo de urn modelo fixo para o alfabeto {a, e, {, o, e}

Construída a árvore, cada símboloé codificadopela cadeiabinária que

corresponde ao caminho em 7', da raiz até o nó que o representa, sendo que
quando percorremos um filho à esquerda em 7' concatenamos 0, e quando
percorrermos um filho à direita, concatenamosl ao código. O código de
Huffman para uma mensagem .44 é obtido
obtidos para cada símbolo de A4.

pela concatenação

dos códigos

Podemos provar que, pala uma fonte fixa onde cada instância possui probabilidade potência de 2, o código de HufTman obtém para cada instância
(aJ;, {) uma palavra-códigosobre o alfabeto binário de comprimentoigual a
/(aA;,ã) bits. Pala isto, basta notarmos que a construção da árvore 7', para
instâncias com estas probabilidades é feita de modo a montei cada folha, que
representa uma instância (ax;,{), a uma distância da raiz de comprimento
igual a -- lgp(aÃ;,{), que equivale à sua quantidade de informação. Deste
modo, toda a mensagemgerada por esta fonte é codificada com um comprimento igual à sua quantidade de informação, e com isto para este tipo de
fonte, o código de HufTman é ótimo.

Utilizamos o alfabeto binário pala caracteiizai o código obtido pela codificação de HufTman, porém, o código de HufTman pode geral códigos em
qualquer alfabeto de tamanho m ? 2. Pat'a isto, seria necessária a construção
análoga de uma árvore onde cada nó pudesse possuir até m filhos. A otimalidade do código, neste caso, ocorre quando cada símbolo possuir probabilidade
potência de m.
9

''MnH..yã.
''Bã M.gg.

m.za.

o) Arvore de Huffman finalizada.

"m .©l

n.©ã..
M.gB.
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m.gg.

Figura

Construção da árvore de Huffman
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O código de Huffman sobre o alfabeto binário é ótimo para fontes fixas
que geram símboloscom probabilidades potência de 2. O que vale a pena
veriflcaimos agora é o que aconteceria com o código de Huffman sobre o alfabeto binário se a fonte .F não gerasse símbolos com probabilidades potência
de 2?

Analisando a. codificação de Huffman para símboloscom probabilidades
p(ak) diferentesde potência de 2, verificamos que as palavra-código obtidas possuem comprimento igual a quantidade de informação relativa a uma
fonteF' que gera símboloscom probabilidadepotênciade 2, ou seja, se nk
são os comprimentos das palavras-código obtidas para os símbolos aJ;, então
estas palavras-código geram um código ótimo para a fonte que possui probabilidades g(ak) iguais a 2'"k. Podemos provar com isto, que estas mesmas
palavras-códigonão geram um código ótimo para as anuais probabilidades
p(at), a proposição a seguir nos mostra isto.
Proposição

l SqamPi,P2,

..., Pm as probaóáZidades dos síinboZosal, a2, --.) am

gerados pe\afonte F. Sejctvnq\. qt,...,q..,

o'ndecada qi

e'ni é o com-

l)dmento da palavra-códigoobtidapela árvore de Hti#vnanpara o símbolo
Ei<i<.p{

T

= 1, pela de$niçâo de /ante.

>l.,t<i<. q{ = 1, podeser demonstrado por i7zduçãona construção da árt;ore
E..i<i<.pi

lgq{, com g?laZdadesse pi

Logo,

Ei<i<.

Prova:

Sabemos que o logaritmo é uma função convergente, em ouvias

P{ lgP{ $

q

palavras Insr, semprefica abaixo de sua tangente. Considerandoa tangente em z = 1, obtemos Inz $ # -- 1, com igualdade sse sç = 1. Logo

In(q{/p{) $ qí/pí -- l com igualdade sse pÍ = qi. Multiplicando esta inequação
por pí, e somandosobre todos os á's temos que:

Ei<i<.piln f $ Ei<i<.(q{ -- p{), com igualdadese todoq = pi
Como o segundo termo vale 0, e multiplicando por lg e, temos:

Et<i<. 7){lgqi >'i<i<.PÍ lgp{ $ 0, com igualdadese todo qí Pi. cnQ
A partir desta proposição podemos verificar que uma pequena variação
nas probabilidadesfaz com que o código de HuHmannão obtenha resultado
ótimo.
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1.4

O código aritmético

A codificação de HufTmanobtém, para cada instância (ah,{), uma palavracódigo de comprimento inteiro, o qual é uma aproximação da sua quantidade

de informação (a -- lgp(at,{)). A codificação aritmética poi sua vez, tentando corrigir esta aproximação feita pelo código de Huaman, surge com o
objetivo de transformarcada. instância em uma palavra-códigode comprimento equivalente a sua quantidade de informação /, o que nem sempre é um
número inteiro. A não-integridade do comprimento da palavra-código pode
sei observada pela média ponderada dos comprimentos das palavras-código
obtidas poi um símbolo ao longo do processo. Veremos que um símbolo será
codificado em cada instante pol uma palavra-código de comprimento distinto,
sendo que interpretaremos (no sentido de comparar com o código de Hu#.
man) que este símbolo é codificado poi uma palavra-código de comprimento
igual à média ponderada das palavras-código obtidas ao longo do processo.
A partir de uma mensagens À4 do alfabeto .Á, o código é obtido recursivamente, com o objetivo de obter para cada instância (ax:,{) uma palavra-código
de comprimento igual a sua quantidade de informação, ou sda, -- lgp(aÉ, {)
bits. O logaritmo é na base 2, pois estamos trabalhando com um alfabeto
binário para a, codificação e com isso a unidade de codificação é o bit. De-

vemos levar em conta que como p(ai;,{) nem sempre é potência de 2 existem instâncias que necessitarão de uma palavra-código de comprimento nãointeiro.
O código aritmético se baseia em projetar as probabilidades das instâncias
no intervalo real unitário 10,1). Pala isto, temos uma nova função P(ak, {) =
E: l j$Ép(aj, á) chamada de probabilidade acumulativa. Esta função faz com
que cada instância ocupe um sub-intervalo do intervalo real unitário lO,l).
O método é executado iterativamentepala cada instância, sendo que, a cada
instante, o intervalo é restringido ao sub-intervalo correspondente à instância
processada, e uma nova pro.jeçãode probabilidades é executada no novo in-

tervalo. Finalizadas todas as instâncias, o código aritmético é um número
leal pertencenteao intervalo resultante.
Pala melhor compreensão, vejamos um exemplo: sda o alfabeto .4 =
{a,e,{,o, ©}, o modelo fixo da. tabela 1.1 e a mensagem À4 = ccáoe. Inicialmenteo codificador possui o intervalo real 10,1). Após recebemo primeiro
símbolo, e, o intervalo é restringido para o sub-intervalo l0.4, 0.7) correspondente a este símbolo. O segundosímbolo e piojeta seu intervalo l0.4,0.7) ao
12

intervalo resultante, obtendo assim lO.S2, 0.61). Como o tamanho do intervalo
anteiioi eia de 0.3 e o novo símbolo tem tamanho 0.3, então o novo intervalo
possui tamanho igual à 0.3 x 0.3 = 0.09. Para o próximo símbolo á, o inter-

valo alocado é l0.7, 0.8), que quando aplicado ao novo intervalo faz com que
este diminua pala l0.583,0.592). Sendo assim, a codificação da mensagem é
construída do seguinte modo

Inicialmente

lO,

entrousímbolo: e l0.4,

. to.s2,
í
.
.

l)

0.7)

0.61)

t0.583, 0.592)
lo.s902, o.s9il)
lo.soíoi, 0.50il)

Na figura 1.2, uma representaçãográfica tenta mostrar o mecanismode
codificação. No item (a), as divisões das barras verticais mostram o espaço
reservado a cada símbolo dentro do intervalo corrente. Somente3 iterações
são mostradas nesta figura, pois o intervalo fica tão pequeno que fica imperceptível. No item (b), para cada intervalo resultante temos uma expansão na
dimensão da figura.
Ao finalizar a codificação, o código obtido é apenas um número leal r
pertencente ao intervalo final resultante, no exemplo este número poderia ser
0.59101.

Ve.íamos apoia, como funciona o mecanismo de decodificação. Vamos
supor que o decodificadoi receba o número real r = 0.59101. No início ele
possui o intervalo 10,1) e os sub-intervalos relativos a cada símbolo como os da
tabela l.l, logo, o decodificadoi pode deduzir imediatamente que o primeiro
símbolo é o símbolo e, pois a ele corresponde o sub-intervalo l0.4, 0.7) onde r
se localiza. O próximo passo reduz o intervalo a l0.4, 0.7), projeta as probabilidades neste intervalo, e procura localizar r em algum novo sub-intervalo
Este processo é executado iteiativamente, porém, um problema surge ao de
codificador: quando o processo deve ser .PnaJlzado?. Uma maneira de iesol
ver este problema é montei um símbolo especial como "fim" de mensagem,
e no momento em que o decodificador reconhece este símbolo o processo é
interrompido. Uma. outra maneira seria informal ao decodificador quantos
símbolos a mensagem possui, e, logo após serem decodiflcadostal número de
símbolos, o processo é interrompido. O primeiro método mesmo gastando
espaço "extra" com um símbolo especial é mais útil na implementação,pois,
13

Entrou e

0.61

Inicio

0.62

0.4

0.7
Inicio

Entrou e

0.61

Entrou e

0.5902

0.583

0.592

Entrou i

0.5911

Entrouo

0.59101

0.5911

Entrou ©

Figura 1.2: Representações gráficas da codificação aritmética
pensão, (b) com expansão após cada iteração.
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não necessita do conhecimento prévio do comprimento da mensagem, o que
é impossível em certos casos (por exemplo transmissões contínuas, para as
quais os processos são executados ao mesmo instante em locais distintos). O
espaço extra gasto deve-se ao fato da necessidade de alocução de um cei'to
espaço de probabilidade a este símbolo, o qual só irá acontecer uma vez na
mensagem. No próximo capítulo poderemos ver que o espaço gasto com este
símbolo pode ser muito pequeno, sendo msim, ao longo deste trabalho empregaremos apenas o pi'imeiro método. No nosso exemplo, o símbolo e é aquele

usado para identificamo flm da mensagem, e assim, ao ser decodificadoo

processo é interrompido.
Vejamos agora como se comporta a codificação aritmética em relação à
quantidade de informação da mensagem. Pala uma mensagem .IW= ziz2...at,
o código obtido pelo codificação aritmética é um número compreendido em
um intervalo de tamanho lll;ip(aç{,{),
logo, o número de bits necessários
para a sua representação

é no mínimo

-- lg rll::

p(zi,

{) = -- E:Í::

lgp(zi,

{) =

/(À/). Com isto, vemos que o código aritmético codifica a mensagemcom o
comprimento igual à sua quantidade de informação.

No exemploacima, a quantidadede informaçãoda mensagemccáoeé

--lg0.3

lg0.3 -- lg0.1 -- lg0.1

lg0.1 = -- lg0.00009 H 13 bits, o intervalo

final resultante é lO.S0101,0.5911) e pala representarmos um número neste intervalo (por exemplo, r = 0.59101) necessitamosde lg(0.59101-- 0.5911) =
--lg0.00009 H 13 bits. Para uma comparação com o código de HuH'man,
temos que o código de Huffman pala À'f é 10 10 110 1110 1111, totalizando

15 bits. O código de HuRman foi pior neste caso, pois ele não conseguiu
codificamalguns símbolos com a sua leal quantidade de informação. Por
exemplo, o símbolo e é codificado com uma. palavra-código de 2 bits pelo
código de HufTman quando deveria ser codificado com uma palavra-código
menor (lg0.3 H 1.73 bits). O mesmo ocorre com o símbolo o e o símbolo ..
Devemos salientamtambém que a mensagem usada no exemplo não está de
acordo com a distribuição de probabilidades usada, podemos ver, por exemplo, que o símbolo a não aparece na mensagem, porém possui probabilidade
alta
O número de bits pala codificar a mensagem pode variar de acordo com
o modelo usado. Se ao invés da tabela 1.1 usassemos a seguinte distribuição
fixa de probabilidades: {a(0), e(0.4), {(0.2), o(0.2) . (0.2)} necessitaríamos de
apenas 9 bits. Mais adiante, estudaremos modelos mais sofisticados, que
obtém melhores resultados.
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Nas próximas seções estudaremos duas implementações da codificação
at-itmética, e uma análise completa dos problemas devidos à sua implementação. A primeira implementação l81pequei o uso de multiplicações e divisões
para o ajuste dos intervalos de código, diferentemente da segunda j151a qual
dispensa-o uso de tais operações, tomando-se facilmente adaptável a. uma
implementação em hardware.

1.5

Implementando o Código Aritmético

O algorítmo básico para a implementaçãodo código aritmético pode sel obtido de maneira muito simples, baseando-se na descrição dada na seção anterior. A figura 1.3 mostra um algoritmo genérico quc implemente, de maneira
simples, a codificação e decodificação aritmética.
Os m símbolos do alfabeto .4 são ordenados segundo alguma função o

de ordenação,entre l e m, sendo que, de apoia em diante, ao nos referirmos a algum símbolo.estaremos nos referindo ao seu índice na ordenação
o. Seja Proa.cum, uma lista que mantémas probabilidadesacumulativasP
de cada. símbolo s, tal que Proa-cumlsl decresce conforme s aumenta, logo
Prol)-cuml01 = 1 e a ])tobabilidade do símbolo s vale Proa-cumes -- ll -Prol)-cumlsl. O intervalo ao final de cada iteração é lÍn{,.Pm) e, tanto pala a.
codificação quanto para a decodificação, ele deve ser inicializado com lO,l).
O algoritmo da Figura 1.3 é muito genético, e existem inúmeros favores
que atrapalham na sua implementação, tanto na codificação como na decodificação
. O código (tiaZor) não é obtido antes de toda mensagemser processada, nem o decodificador começa a decodificação antes de receber
todo o código (uaZor).
So ução: C'od{/icaçâo e decod{/ilação {ncrementaÍs.

e A precisão ai'itmética necessária pai'a representar'o intervalo cl'esce
com o comprimento da mensagem.
$e!!!çã9:

Uso

de precisão

aràiméfÍca

./imita.

A operação

incre-

mentalauxilia no uso de precisão finita, porém, deve-setratar
cuidadosamente os casos de ouerHow e undergow.

e A decodificação pode gastar muito tempo até encontrei' o próximo
símbolo a ser decodificado.
16

/* ALGORITMO

PARA CODIFICAÇÃO

ARITMÉTICA

+/

/'b O algoritmo é executado para todos os símbolos repetidamente i'/
/+ Quando o símbolo de fim de mensagemé codificado um valor 'p/
/* entre lirií,.Pm)

é enviado.

*/

codifica(simb, Praz,-cum);
tam = $m -- in \

.Pm= {nÍ+ am Proa.cumlsÍmZ,
-- lj;
ini = in + tam + Proa.cumes mbl;

/* ALGORITM0 PARA DECODIFICAÇÃ0 ARITMETICA 'p/
/* O algoritmo é executado até decodificar o símbolo de fim de mensagem */
/+ uaZor é o código recebido.
decodifica(Pro

*/

b-cum) ;

[am = /im -- in ;

procura símbolo s tal que

P«Z,-'uml l $ (u«Zo, in{)/fa«. < P«Z,-c«ml.
.Hm= êni+ tanz+ Proa-curnjs-- lj;
íni = in + tam + Proa.cumlsl;
retorna s

Figura 1.3: Algoiitmos genéticospala codificaçãoe decodiflcaçãoaritmética
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Solução: a representaçãodo modelodeve sei feita de maneira a
minimizar esta pesquisa. Modelos adaptativos devem ser organizados de tal maneira que a operação de consultar e atualizar as
probabilidades acumulativas seja minimizada.

1.5.1

Codificação e decodíficação incrementais

Codificação e decodificação incrementais é um mecanismo utilizado com o
propósito de ser possível iniciar a construção do código e posterior decodificação sem a necessidade de conhecer todo o código final previamente.
Vejamos o exemplo dado na seção anterior. Após receber o símbolo á o
intervalo resultante é l0.583,0.592), logo, o código resultante é um número
real da forma 0.5.... Da mesma forma, após o símbolo o o código resultante é
um número da forma 0.59..., e assim poi diante. A partia desta observação o
codificador aritmético pode inicial sua tarefa no momento em que um dígito
estiver já definido, do mesmo modo o decodificador pode iniciar seu processo
da maneira incremental. No exemplo, quando o decodiíicador recebe a parte
do código igual a 0.59, ele já sabe que a palavra ee é a única que contém o
número 0.59 em seu intervalo resultante, logo já pode decodiâcá-la.
O processo incremental também faz com que não seja necessária precisão aritmética infinita, pois, quando um dígito é codificado ele não terá

mais influênciaem nenhumoutro cálculo no processo. No exemplo,se 0.59

do intervalo lO.S902,0.5911) é codificado, o intervalo pode ser bocado pelo
intervalo l0.0002,0.0011) e ainda.mais por l0.02,0.11), sem afetai os futuros
cálculos, ou seja, o código final obtido com uso do processo incremental será o
mesmo do código obtido sem o uso do processo inctementa]. Logo, o processo
incremental diminui a precisão aritmética necessária ao processo, pois, como
vimos no exemplo, ao passar do intervalo l0.5902,0.5911)para o intervalo
l0.02,0.11) a precisão cai de 4 para 2 dígitos.
Proposição 2 Se em um passo do aZgorÍtmo o ánterualoresuZZantemini,fim)
é do tipo ; lO.wiw2...wA;il...{., 0.totw2...wÉ/t.../,.); onde wj, ái e /z, l $ .j $ A
e 1 <- 1 <- n são dígitos segundo alguma base b, então ele pode ser substituído
por lO.{l...{., 0./l.../n) sem a/efar o. cale«Jos /utu«s.
Prova: Observando a figura 1.3, notamos que o único fatos que afeta o cálculo
do novo intervalo é o tamanho tam do intervalo inicial do passo, que vale:
18

t.«.

{«i-lo.gl$/!
k

1t>o if

l }l.-lo.tl.*z,-*

E para o cálculo do novo intervalo a quantia somada ao antigo valor de {n{
vale

=

(lO.tlõ # Z)-A) # P
(lO.tlÕ # P) + b'É, onde
acumulativa de algum símbolo.

0 5; P $ 1 é uma probabilidade

Logo, a quantia somada é, a menos de um deslocamentode À;dígitos, igual
ao deslocamento sofrido pela substituição. Sendo assim, os cálculos futuros
teimo resultados equivalentes, a menos dos deslocamentos efetuados. CQD.

Vejamos, agora, o comportamento da codificação e decodificação vista até
o momentoa partir de uma implementação. A primeira implementaçãoque
iremos estudei foi proposta em 1987 por Witten, Nea] e Clearyj81, e implementada poi nós. Nesta implementação, o intervalo será representado por
um intervalo inteiro lÍn{,./im), que inicialmente possui tamanho Topo+ l;
isto é, inicialmente ín{ = 0 e ./ím = Topo. Para o estudo desta implementação,

os valores

de {n{ e ./im serão

representados

na base binária,

e

podemos associa-los a números fracionários que sofreram um deslocamento
igual à precisão usada, a qual é igual ao número de bits necessáriospara
representar o intervalo, ou seja, lg( Topo + 1). 0 valor d(ã/aulapara a precisão
será de é 16, logo, Topo - 2iõ -- 1 = 65535. Na verdade, a implementação
faz com que o intervalo soja fechado tanto na parte inferior como na supe-

rior, sendo que para isto, ./im deve assumir o valor Topo+ lO.11111....l2(

representação binária do número 0.9999...). Para obtermos esta notação é
necessário que, sempre que houver codificação de l bit, e posterior deslocamento do intervalo para a esquerda, bits "0" sejam deslocados para a parte
infeiioi de {nà e bits "l", pata a parte inferior de ./ím. O métodode manter
o intervalo fechado em ambas as extremidades visa, simplesmente, facilitar a
implementação, porém, uma implementação sem esta restrição é igualmente
possível de sei obtida 2. As probabilidades de cada símbolo são representadas
pol valores inteiros normalizados, isto é, existe uma função /reg que associa
a cada símbolo s um valor inteiro /req(s), que é denominada por freqüência

do símbolos. Com isto, a probabilidadede s sela igual a /req(s)/norma,
onde nor'ma = E:X;.,4./}eq(k). Além disso, é mantida uma função cum./req
associando a cada símbolo s um valor inteiro cu7rl./reg(s). Esta função é detesta implementação necessitaria de um número maior de comparações ao longo do

processo.

19

nominada de freqüência acumulativa de s, sendo a probabilidade acunlulativa
de s igual a c?zm./req(s)/norma. Não nos preocupamos em discriminar o instante { das funções /req e cum./req, assumiremos, então, que estas funções

são fixas, ou se.ja, não se alteram durante o ptocessolou são atualizadas
conforme cada símbolo é processado.
Em cada etapa do processo, as freqüências acumulativas são projetadas
no intervalo atual lin{,./iml, e ao recebemum símbolo, o codificador recalcula
novos {n{ e ./im pala a próxima etapa. Após este cálculo, os valores dn{ e ./im
podem estai muito próximos, e possuírem bits significativos iguais. Se isto
ocorrer o processo incremental deve sei executado, ou seja, estes bits devem
sei' colocados no código final e o intervalo ie-dimensionado. Uma maneira de
executar este procedimento
enquanto

é

./ím < À4'eÍo í2U {n{ >

À/eÍo

$g $m < Meio
.«!bit(o) ;

senão

.«{bdf(1) ;
ãn{ :: {nd <<

1;

./im = ./im << 1 -+ 1;

onde saáZ)át(b)é uma função que coloca o bit b no código final, e .A/eãoé a
metade do tamanho inicial, ou sda,

Meio = (Topo + 1)/2 (o valor de/aula

é À/eáo= 2ts = 32768). O procedimento acima faz com que sempre tenhamos ín{ < À/eáo $ ./im. Vale a. pena notar que bits 0 são deslocados
pa-ra{ni, enquanto bits l são deslocados para ./im à medida que o intervalo é
re-dimensionado.

Pala a decodificaçãotemos uma variável valor que contém a parte do

códigolido até o momento. Ao iniciar o processo,ua/or recebe os pri-

meiros bits do código final com os quais é possível determinamo próximo
símbolos. Ao reconhecer o símbolo, o novo intervalo lida,./tml é recalculado
e re-dimensionadoda mesma forma que o codificador. Os deslocamentosem
#m e áni no re-dimensionamentodo intervalo também se aplicam a uaZor,
3Na próxima seção ficará claro que o decodificadorconseguereconhecero próximo

símbolo a partir de uaZor.

20

sendo que este recebe, como bit menos significativo, o próximo bit do código
final a ser decodificado. Pelo procedimento abaixo, verificamos como este
processo é executado.
enquanto

./im < À/eÍo QB íná ?

nã=

n <<

/Meio

1;

./írn= ./im<< 1 + 1;
«Zo, = «Z« << 1 + e«t«óit0;

onde ezztraZ)át0retoma o próximo bit do código final a sei decodiflcado

1.5.2 0 Problema da Decodiâcação
Veremos agora como o decodificadoi consegue determinar o próximo símbolo
a partir de ua/or. Inicialmente o decodificadoi projeta a variável ua/or no
espaço das freqüências acumulativas, daí em diante, a tarefa é apenas a de
percorrer cum-Jreq e verificamem qual intervalo ua/or se encaixa. O procedimento abaixo executa este processo, além de recalcular o novo intervalo
lznl, .Pml .

[am = ./im-- áni+ ]l
c««.-7
«Zo,- {«ã + l) * «o,m« - l)/t.«.;
s = procurasímbo/o(cum.í);
./ím ' = {«à+(t'm*(c««-/regi.l+ /regi.l))/«o,«.«
án{ ' = á«{ +(t.«.*(c«m-:/}egjsl)/no«-;

1;

onde cume é a projeção de valor no espaço das freqüênciasacumulativas. A
função procura.símbolo percotie cum./req tentando identihcar algum símbolo

s tal que

.««-.'''.«[.]

. l«'''"'.J=:i :l:*"'ma . ll .
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..«.:#.«[.

- :]. (1.1)

Para ser possível o processo de decodificação devemos manter a ins,ariante
de que ua/or sempre está compreendido nos intervalos lÍn{, ./íml calculados em
cada passo do processo pelo procedimento acima. Pala demonstrar que esta
invariante é mantida ao longo da decodiflcação, basta notarmos que se uaZor
estiver compreendido no intervalo láni,./íml no início do procedimento então
ele estala no fim do mesmo, ou seja, no intervalo lÍnÍ',./im 1. Reformularemos

a inequação1.1 por

.«m./regi.l

$ ("Z''

' in{ + l) * ""m"

:

8 $

cum.#eqjs

-- ll -- l,

(1.2)
onde 0 5; c .$ (tam-- l)/tam. A última inequação de 1.2 é obtida poi cum./req
sei inteiro. Devemos mostrar agora que iná' $ uaZue 5; ./im'.

(/) ini'

:«:*
de 1.2
<

<

[-=='"]

.@LI

ua/or+

l --

l

l

.]

como valor e {nÍ' são inteiros e norma > 0, temos que ánÍ' 5; uaZor. Também
vale que

çií) F.'
de 1.2
>

*L' *'n']

-:

..yn.
l(""z"'-m+fam
i) * """'''
norma l
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l

+1

.]

l

««,.,*J=
ua/or

Logo, tomando

[-à

* :

-e=]

(1) e (11) temos que {ni' $ valor $ ./im'.

Com isto pio-

vamos que vale a invariante. Devemos salientar, ainda, que a invariante é
mantida mesmo quando ocorre o re-dimensionamentodo intervalo, pois em
in{ entra bit 0 e em ./im entra bit 1, sendo que, se ua/or está compreendido
no novo intervalo antes do re-dimensionamento,estala ele no intervalo após o
re-dimensionamento. Ante a validade desta invariante podemos dizer assim,
que o processo de decodificação ocorre sem nenhum problema.

1.5.3

Tratamento de Overflow e Underílow

Existem ainda dois problemas a serem tratados na implementaçãoda codificação aritmética, são eles: o under$o e o ouerPow. O &nderPowocorre
no caso em que o intervalose torna tão pequenoque um símbolo, quando
projetado no intervalo lÍn{,./iml, ocupa espaço nulo. Como a menor probabilidade que um símbolo pode ter, é l/rz07'ma, então, pala o under$om ocorrer,
basta que o valor da norma sda maior que o tamanho tam do intervalo:
./im -- {n{ + 1, pois, sendo este o caso, a probabilidade

projetada

do símbolo

seria nula. Para evitar tal caso, o codificadordeve tanto manter o intervalo sempre maior que o valor da norma, quanto, principalmentemantê-lo
sempre maior que o "máximo" valor que a nor'ma puder valer. Em nossa implementação este valor será denominado por .l/az-norma. Os casos nos quais
as freqilências dos símbolos vão sendo alteradas, o valor da norma pode ultrapassei o máximo permitido. Existem vários mecanismospara evitar tais
casos, um deles é dividir todas as freqüências relativas a cada símbolo por um
certo valor sempre que norma ultrapassar o seu máximo. Este procedimento
será visto no próximo capítulo.

Já vimos que, pelo processoincremental,quando {n{ e ./im possuemo

bit mais significativo idêntico, este é enviado para o código e o intervalo é
duplicado. Existe um caso, porém, que o intervalo pode diminuir consideravelmente de tamanho, e não ser possível a execução do processo incremental.
Por exemplo, suponha que ocona a seguinte desigualdade
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Quüüo-l $ ini < Meio $ Sm < Quaüo.3

(1.3)

onde C?garfo.] é o IQ quarto e amado-3 é o 3Q quarto do intervalo inicial
de tamanho Topo + l (pala Topo = 65535, então amado..í - ]Ooo+t .
16384, .A/eÍo = 2 # -ZIZÇet! - 32768 e Quarto-3 = 3 # -Zl2Çeti = 49152).
Neste caso não é possível a execução do processo incremental, pois, os bits

mais significativosde in{ e ./ím são opostos, ainda mais os dois bits mais
significativos de ambos são opostos, 10 para ./im e 01 para dn{. Se o próximo
bit a ser codificado pelo processo incremental foi 0 (quando ./im < À/eio),
então o bit seguinte deverá ser oposto igual a 1, poi tratar-se do caso em que
C?farto.]

$

{ni

< ./im <

À/eio.

Cimo

o próximo

bit a ser codificado

foi l

(quando !n{ ? À/eio), então o bit seguinte, também será oposto e neste caso
igual a 0, vez que .IWeÍo$ {ná < ./im < Quarto-3. A partia destas observações
podemos expandir o intervalo, porém, sempre com a condição de que quando

louvei a codificação do próximo bit pelo processo incremental, um bit oposto
adicional será codificado. A expansão do intervalo é feita deslocando-sein{
e ./im para a esquerda da mesma forma que o processo anterior, porém nest.e
caso com a ressalva de ser mantido o bit mais significativo de ambos. Para
este caso, o procedimento a ser executado é o seguinte
ín{ = (ání

Quarto-])

<<

1;

./im= (./im-- Quarto-.í)<< 1 + 1;
Uma vez realizadoo procedimentoacima, a desigualdadeem 1.3 ainda
pode se manter. Isto ocorre quando {ná e ./im estão tão próximos que não
apenas os dois bits mais significativos de ambos são opostos, e sim, os h + l
bits mais significativos, ou seja, os A + l bits mais significativos de ./im valem

l !P0=,
'----.--#\ e de {n{ valem 0;111..,,logose o próximo bit a ser enviadoé b então
k

k

os próximos À;bits serão B4. Para isto, basta executar o procedimento de expansão anterior e incremental uma variável global bits-opostosque guardará
4b é o bit

oposto

a b, isto

é,

se

b ::;

] :+

b ::
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0 e se

b =

0 ::>r b ;;

l.

o número de bits opostos a serem enviados após o próximo. O procedimento
final para a expansão do intervalo é:

enquanto luar'fo..7 < {ní e ./im < Quarto.3
áni = (ánà -

C?fiado-])

<<

1;

.Pm= (.Pm- Quarto-]) << 1+ 1;
Z){fs-opostos
+ +;

Vale a pena observei que a variável bits-opostosdeve ser inicializada com
0 e que o procedimento saãbÍf(b) deve consulta-la e, após enviei um bit b, o
mesmo deve enviar bits-opostos bits b. Na figura 1.4 observamos o procedimento de expansão com 3 passos: em (a) o caso onde o primeiro bit a ser
enviado vale 0, e em (b) o caso onde vale l.
Assim como foi feito com o processo incremental, devemos mostrar que
este re-dimensionamento não afeta cálculos futuros.

Proposição 3 Se em ?zmpassodo aZg07'itmo
o {nteruaZ0
7'esulfante
mini,fim)
é do tipo ;

lO.('":

-

1)ê=Já:-..{.,0.'":g:J/:.../n);

'"de

h

««:

>

0,

€1 e /Z,

A

l $ Z $ n são dzbefos segundo alguma

base b ? 2 e b = b -- 1; então e/e

po'Z' ser '«b'título por lO.(««: - 1){- ...á., 0.W:/-.../n) .em d'et« os cale«Z«
futuros.
Prova: Basta observar que o único fatos que afeta o cálculo do novo intervalo
é o tamanho tam do intervalo inicial do passo, que vale:
tam = ./ím - {n{ = lO.g;;;g(i./
k l

- /-) :

t>o

{ . .lí«)IÓ = lO.tlÓ+ Z,-@-O

E para, o cálculo do novo intervalo, a. quantia somada ao antigo valor de

irz{ vale:

(lO.tló+ó-(k-i))+P =(lO.tlÕ+P)+b'(Ê-l),
acumulativa de algum símbolo.

onde 0 $ P $ 1é a probabilidade

Logo, a quantia somada é a menos de um deslocamento de k -- l dígitos,

igual ao deslocamentosofrido pela substituição. Sendo assim, os cálculos
futuros terão os mesmos resultados a menos dos deslocamentosefetuados.
CQn
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Topo

Quarto.3

ini
Quarto.l
0

Topo

Quarto.3
G.

""''-\

Meio

ini

m-

Quarto.l
0

Figura 1.4: Re-dimensionamento do intervalo pala prevenir o wnder$ow.

(a) caso em que o próximo bit a ser enviado é 0, (b) caso em que o próximo
bit. l
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Podemos apoia, calcular o tamanho final do intervalo resultante Temos
que, após as expansões, uma das duas invariantes abaixo valem:
ini < Quarto-l

ou

< Meio $ $m

{n{ < .A4eio< Quarto-3$ ./im
Logo, o tamanho do intervalo resultanteé sempre maior do que um quarto
do tamanho inicial, isto é, :!229=..

Sendo assim, pala não ocorrer ur&derPow

é necessárioque o máximo valor que norma pode assumir seja menor do que
um quarto do tamanho total reservado ao intervalo, isto é:

.Afaz-n.7ma
< Topa
+l

(1.4)

Se, por exemplo, o intervalo é representadocom r bits, ou seja, Topo =
2r -- 1, então o maior' valor para .A/az-norma devem'á
sel' de 2''2 -- l.
Víamos agora os casos ern que pode ocolier ouerHow. Sabemos que
a variável bits-opostosé incrementada sempre que a. desigualdade 1.3 ocorrer, a qual pode se dai muitas vezes antes de podermos executar o processo
incremental, tornando a variável bits-opostostão grande a ponto de provocamestouio em sua capacidade de armazenamento. Este é um caso raro,
pois, para isto seria necessário que o código resultante possuísse uma quantidade muito grande de bits iguais consecutivos, mesmo assim, tal possibilidade
existee devemos nos preocupar com a mesma. Inúmeras maneiras de resolver

este problema podem ser utilizadas, a mais usual é ao detectar a possibilidade de ouerPow, o codificador doca espaço pata-uma. extensão da variável
bits-opostose reinicializa a mesma com o valor adeqüado, e assim por diante,

tornandoa variávelbits-opostos
uma.concatenação
de variáveis. Outra ma-

neira de resolver o problema seria o codificador supor a codificação de um
símbolo redundante antes de ocoiler o ouerHow, o qual fatia com que fosse
enviado um bit (seguido de bits-opostosbits opostos) e a variável bits-opostos
re-inicializada. Neste caso, o decodificadoi teria que ser capaz de detectar a
ocorrência de um ouerHow no código e ignorar o próximo símbolo decodificado
(redundante).

Para isto, bastaria também mantem uma variável

bits-opostos,

a qual é incrementada quando vale a desigualdade 1.3 e ie-inicializada quando
do processo incremental. Sendo assim, ao detectar ouerHowen] bits-opostos
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o decodificador ignora o próximo símbolo decodificado. Em nossa implementação não nos preocupamos com este caso de ouerPow, por ser um caso
muito raro de acontecer.
Outro caso de ouergow é o das multiplicações pala o cálculo do novo

intervalo. Estas multiplicaçõessão do tipo tam + cum./regjsle são sempre
menores ou iguais à tam# norma $ Zarn À/az.norma $ Topos À/az.nol'ma $

22' 2, portanto, pala se evitar o oue7:Pow
destas multiplicações,o hardware
deve ser capaz de fazer operações com precisão aritmética de 2r--2 bits. Clamo
exemplo, se usarmos um computador com precisão de 32 bits, podemos tomai
r :: 16, com isto 71opo:: 2t6 -- l e .A'faz.norma :: 2t4 -- 1, e assim a inequação

1.4 é satisfeita, e a precisão requeridade 30 bits não ultrapassaa máxima
disponível de 32 bits.
O decodificador, por sua vez, também deve executei os mesmos passos
do codificado! para prevenção de underHow sem a necessidade da variável
bãfs-opostosS,já que sua operação é decodificar um símbolo e somente depois
lecalculai o novo intervalo. A expansão do intervalo, porém, deve se com-

portar da mesmamaneira que pala o codificador. O procedimentoabaixo
mostra. como se dá a implementação desta expansão.

enquanto Quarto..í < {n{ e ./im < Quarto.3
iná = (in{ - Qu.zdo-.Í) << 1;

#m = (.Pm-- Q-do-]) << 1+ 1;
z,alol' = (ua/07' -- Q?la o--í) << 1 + enfrabif0;
Finalizada a codificação, após a codificação do último símbolo, o codificador deve enviar bits necessários para assegurar que o código obtido esteja
dentro do último intervalo resultante. Como ao final da expansão, ou o le
ou o 30 quarto pertence ao intervalo resultante, então pode-se enviam01 no
primeiro caso, e 10 no segundo, fazendo com que o código obtido pertença
ao intervalo resultante. O decodificadot poi sua vez irá receber mais bits ao
final do código pala completar a variável valor, porém, estes não serão utilizados, já que o último símbolo enviado pode ser determinado apenas pelos
dois últimos bits enviados.
SA menos do caso já visto pata se evitar o ot;esgotode bits.opostos
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1.5.4

Eficiência do código aritmético

Vimos que a codificaçãoaritméticacom precisãoinfinita é um processode
codificação, cujo código possui comprimento igual a soma dos logaritmos dos
inversos das probabilidades

das instâncias, valor conhecido por compMme7zto

ideal do código. Também vimos que para a implementação, devemos abrir
mão de algumas condições necessárias pala o código atingir este comprimento
ideal. Veiificaiemos nesta seção as perdas decorrentes desta implementação.
Basicamente 3 fatores na implementaçãofazem com que a codificação não
atinja o seu comprimento ideal:
© Problema do final de mensagem
8 Uso de pi'ecisão at'itmética finita
8 Re-cálculo de freqüências quando a nor'ma atinge o valor máximo

Sabemos que a codificação aritmética necessita de um símbolo especial
de fim de mensagem. Na verdade, qualquer modelodeve alocar um espaço

de código para indicama ocorrênciade fim de mensagem,pois este é um
evento que pode ocoirei com alguma piobabilidadeÕ. Podemos usei mode-

los que tratam este evento de maneira distinta, como veremos no próximo
capítulo, porém, sempre usando espaço adicional para o mesmo. Em nossa
implementação, o espaço reservado pala este evento tende a ser pequeno,
pois vai diminuindo conforme o processo é executado. No próximo capítulo,
trataremos este evento de maneira."especial", logo, não entraiemos em detalhes sobre o espaço gasto com ele no momento. Vimos também que na.
implementação o codificador deve enviei 2 bits adicionais, para retirar a. ambigüidade do código. Como todo o processo é feito com cadeias de 8 bits
(Z)yfe),então o número máximo de bits gasto é 9 (No pior caso o primeiro
bit é o último de uma cadeia, e o segundoé o primeiro da próxima), e assim
gastaríamos mais l byte).
O uso de precisão aritmética íinita, é levado em conta pelo arredondamento feito no cálculo do novo intervalo, onde simplesmente são ignoradas
ÜPodemosassumir que este evento não ocorre se o processo for contínuo
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as partes não-inteirasdos novos{ní e ./im. A peida decorrentedeste fato é
relativa ao número de bits alocados pala o intervalo. Para um intervalo de

16 bits, ou se.la, Topo :: 2tõ -- 1, a perda é da ordem de 10'4 bits/símbolos
Vamos demonstrei que, do mesmo modo que o código de HuH'man, a
implementaçãovista atingeo comprimento ideal, pala um modelofixo onde

a probabilidadede cada símboloé do tipo 2'" e m = 2" é o número de
símbolos do alfabeto, e o símbolo de fim de mensagemfaz parte do alfabeto.
Proposição

4 Seja b o ri?ímero de Z)dtsalagados para o interuaZo do cod{/ica-

dor, /ogo, Topo :: 2Ó -- 1. .9qa um modelo ./iro que caracteãza

uma /ante,

a

qual emite símbolos sobre um at.fabetoA de m = 2" símbolos, onde a probabilidade de cada símbolo ai vale P(ai) " 2'". Logo, o comprimento do código
gerado pela implementação é
7' = >ll:Ei q{ # lg P(ai),

07zde q

é o rztírnero

de ocos'êncáas

do sÍhZ)o/o

a{.

Prova: Inicialmente mostraremos que em qualquer itetação da implementação
o intervalo resultante é 10,2Ó-- 11. Pala isto, assumiremos que nor'ma = 2",

./}eqlaÍI= 1,V{ = 1,..., m; e cum./reqja€1= e,V{= 1,..., m.

Para esta demonstração usaremos indução na iteração A da implementação.

Base

10,
2Õ
- ll.

Para A = 0, é satisfeita a condição pois o intervalo inicial vale

H.l. : Vale para itetações menores que k > 0.
Tese : Mostraremos que vale para iterações É > 0.

Pela H.l., na itelação k -- l o intervalo resultanteé 10,2ó-- 11. Supondo
que o símbolo aj é o símbolo a ser codificado na iteiação Ê, temos que
./Ím'

án{ + (./i«. - {n{ +

l) * (c«m-:&eçl«jl + .#eql«jl)/n«m«

2' * (.j + 1)/2" - 1
án{ +

(.H«.

Ê' + ãl2n

{nà +

= '»-"

l

(.j + i) - l

l) * .«m/regi«jl/«o,m«

* ã

O tamanho do novo intervalo mini',./iml vale 2Ó'", como inÍ'é um múltiplo

de 2Õ'", então, {ni' é da forma l.ilalg99;;912,
e como .Pm' é da forma {ní'+
b n

deste valor foi obtido em l81,porém, não foi demonstrado
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IJ.l!;=J,l2, então, os n bits mais significativosde ./ím' e {ná'são iguais. Logo
b

pelo processo incremental são codificados n bits pelo codihcador, e ambos .Pm '
e ini 'são deslocadosn posições para esquerda tornando o intervaloresultante
Fn) ob

ll

A partia disto temos que a-cada iteração o codificador codifica n bits e o
intervalo resultante vale 10,2Ó ll, logo, o tamanho da saída é:
n # E:.; q{ = E.. qí + ZgP(ai) = T. CQD.
O recálculo das freqüências quando norma atinge o valor máximo, só
deve ser levado em conta por modelos adaptativos, pois, apenas este tipo de
modelo varia a frequência relativa de cada símbolo. Na maioria das vezes,
este recálculo acaneta um ganho de compressão. Isto se deve ao fato, de que
ao recalcular frequências eventos mais recentes gerados pela fonte terão mais
ênfme do que os gerados inicialmente.
O tempo gasto com a codificação aritmética é linear no comprimento
da mensagem, pois um símbolo é codificado por vez sem haver consulta a
símbolosanteriores. Para cada símbolo o número máximo de passos que o
algoritmo executa é lg(l/Maz-norma) = (r -- 2) bits, onde r é o número de
bits usados para representar o intervalo, isto ocorre quando o intervalo se
torna unitário e devemosexecutam(r - 2) expansões. Logo, para mensagens
de comprimento t, o tempo gasto é da ordem de O(t7'). Veremos no próximo
capítulo que existe o tempo necessário para o cálculo das probabilidades
em cada iteração do processo, porém, como neste capítulo estamos apenas
interessados na codificação aritmética, fizemos a suposição que este tempo é
de O(1)

1.6

Uma segunda implementação

Nesta seção veremos uma nova implementação estudada em 1989 por Rissanen e Mohiuddinj151,a qual não leques o uso de divisões nem de multiplicações. Uma implementação parecida para o alfabeto binário já havia sido
estudada anteriormente por Langdon e Rissanenj121 em 1982, porém, este
novo método se aplica, também, pala o caso de alfabetos não binários. Por
não usei multiplicaçõesnem divisões, este método pode ser utilizado sem
grandes problemas numa implementação em hardware.
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A implementaçãode Langdon e Rissanenj121para alfabetosbinários é

baseada em substituir a probabilidade do símbolo menos provável, pela sua
melhor aproximação a. uma potência inteira de 1/2. Feito isso, as multiplicações para encontrar o novo intervalo podem sei substituídas por uma
operação de deslocamento. Este mesmo procedimento não pode ser aplicado
para alfabetos com mais de 2 símbolos pela razão de que as probabilidades
destes símbolosnão podem, ao mesmo tempo, serem todas aproximadas a
potências de 1/2.
Vimos, na seção anterior, que o codificador aritmético constrói um código
que representa um número real pertencente ao intervalo relativo à probabilidade acumulativa da mensagem s a sei codificada. Esta pode ser obtida
da mesma forma que a probabilidade acumulativa de uma instância, ou seja,
pela soma.das probabilidades de mensagens menoresdo que s. Dizemos que
uma mensagem s' é menor que uma mensagem s, se s e s' têm o mesmo
comprimento, e o primeiro índice k onde sÉ # sl; implica que no instante

k, o símbolosk têm índice menor que sl. na ordenaçãofeita sobre o alfabeto .4. Como usamos precisão finita, o codificador necessitaaproximar as

probabilidades para a precisão requerida. Nesta seção, para simplicidade de
escuta, denominaremos por '4(s) a aproximação da probabilidade p(s) da
mensagems, que, vista como na seção anterior, é o tamanho do intervalo
final lÍn{, /iml. Vamos supor, também, que pala cada etapa do processo de
codificação os (m + 1) símbolos recebem uma ordem de 0 à m, e denominaremoso símbolo pelo seu índice nesta ordenação. Sendo assim, se (:(s) é
o código relativo à mensagem s, então, o código da mensagem s{ pode ser
obtido por

c(;o)

C(.{)

+ ..'1(.0) + ... +.Á(s({ - 1)),i>l

(1.5)

onde s({ -- 1) é a mensagem s seguida do símbolo (i-l). As condições iniciais
são (](.X) = 0 e .'!(À) = 1, onde À é a mensagemvazia. Devemos, ainda, levei
em conta a seguinte recursão:

.'!(s)

(;0) + ... + .'!(s«.)

(1.6)

a qual garante a decodificação jlll, e que, sendo inicializado com 1, faz com

que .4(s) defina uma. verdadeirafonte de informação. Estudaremos, mais
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adiante, como .4(s) é construído recursivamente. Podemos verificamque O(s{)
equivaleà probabilidade acumulatíva do símboloi após a projeção no intervalo
resultante para s.

As operaçõesaritméticasusadas nas recursões1.5 e 1.6, saião executa-

das usando dois registradores de tamanho fixo w8, sendo um para C'(s) e o
outro para .4(s). Do mesmo modo que a última implementação,usaremos
o processo incremental a medida que tentarmos manter .4(s) dentro de um
intervalo pré-definido, e sempre que o valor .4(s) estiver abaixo do limite
inferior deste intervalo devemos normaliza-lo. Isto será possível se introduzirmos a normalização a(s) = 2'(').4(s), onde Z(s) é um inteiro não negativo
determinado pela condição de a(s) ser um número binário de w bits mantido sempre dentro de um intervalo fixo. Analisaremos, nas próximas seções,
o mecanismo usado para a determinação deste intervalo de normalização, e
assumiremos por oia o seguinte intervalo:

0.75 $ a(s) < 1.5

(1.7)

A operação de normalização é fácil de sei realizada, pois são necessárias
apenas operações de deslocamento para a mesma. Com esta nova notação a
recursão em 1.6 pode ser vista como
«(.)

(sO) + ... + â(sm)

(1.8)

onde â(sá) = 2t(').4(sá). À medida que s aumenta em comprimento, por 1.6,
.4(s) diminui e L(s) aumenta, sendo que as quantidades adicionadas ao código
de acordo com 1.5 se movem pala a direita. Do mesmo modo, o código C(s)
é deslocado para a esquerda relativamente ao iegistiadoi fixo onde as adições
ocorrem, indicando assim o uso do processo incremental já visto.
Pala nossas implementações as probabilidades de cada símbolo á, a cada

passo, estarão de acordo com uma freqüência ni, determinada pelo modelo,
dividida por n = )1.,ini9. Também vamos msumir que em cada passo o
símbolo com o maior índice (índice m) é aquele com maior probabilidade,
logo, vale:
SGeralmente será tomado w = 16 ou 12.

OPodemosverificar que n{ equivale à /req(í) e n à norma, conforme definição na pri

medra implementação.
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n.

1.6.1

? ni,V{

= 0, ...,m

l

(1.9)

Implementação para um alfabeto binário

A implementação para um alfabeto binário é mais simples, assim a descreveremos primeiro. Vamos assumir que no passo atual z sda o símbolo com
menor probabilidade, logo n. $ n/2, e Z o símbolo com maior probabilidade.
Inicialmente iremos normalizar n pala o intervalodescrito em 1.7 obtendo â.
Representaremos m,com w bits, onde seu primeiro bit é a sua parte inteira. e os
w -- l bits restantes, alia parte fracionária. Pala a normalização devemos deslocamn de k(n) posições para a esquerda, para isto basta verificar os dois bits
mais significativos de nio. Se o segundo bit mais significativos de n é 0 então
A(n) = «« -- Z(n), ca« contrário, A(n) = «, -- Z(n) -- 1, o«de Z(n) é o «úmero
de bits significativos de n. Por exemplo, seja w = 8. Se n, = 00010110, então
â = 1.0110000, porém, se n = 00011110 então â = 0.1111000. Nos dois casos

Z(n) = 5, noprimeiroÀ;(n) =8

5= 3 e nosegundo k(n) =8--5--1=

2.

Com isto, temosque â = 2k(")n. O mesmodeslocamento
executadopara n

é feito para cada n{, obtendo á{ = 2k(")ni. No caso em que os símbolos são
representados por suas probabilidades p{ e não por suas freqüências n{, devemos olhai cada probabilidade representada com to -- l dígitos fracionários
e assumir
n.

n = â ::

1, e âi = p{.

Como

temos que n = n. + n=, então

h.+â=
A recuisãoa seguir seta usada para satisfazem
a decomposiçãoem 1.8

quando

m = l

â(sz)

«(.)P(z 1.), â(s?)

«(.) - «(.)P(zl .),

(l.lO)

onde p(g l s) é a probabilidadede ocorrer o símbolo,z dado que ocorreu a
mensagems:'. O objetivo é reservar para a(sá) um espaçoem a(s) proporcional a probabilidadede { dado que ocorreu s. Como não desejamos usei
ioO bit mais significativosé o primeiro bit diferentede 0 percorrendoo número da

esquerda para a direita.
ii Veremos no próximo capítulo como pode ser calculada esta probabilidade.
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multiplicações nesta implementação, inicialmente devemos aproximei a pro-

babilidade
condicional
p(z s) por n./n = â,/â, e entãoobtera partirde
1.10 a seguinte equação:

âo«) -

.M7 - â,!P.

(1.11)

Pela equação 1.7 a(s) e â estão normalizados dentro do mesmo intervalo,
logo, a(s)/â é da ordem de 1. Com isto, a equação 1.11 é aproximada por

â(sz)

â,, â(.z)

(.) - â.,

(1.12)

e â(si) é ienormalizado para o intervalo em 1.7

Vamos ilustrar o processo com um exemplo. Suponha n :: 1101e no :=
0010 nas representações binárias. Após as noimalizações temos: â = .1101
e âo = .0010.

Seja a(s)

= 1.001, após a recursão

1.12 temos (lue â(sO)

=

0010e â(s1) = 1.000. Mesmocom â(sO)/a(s) = 0.0010/1.001
= 1/9 e

âo/â = 0.0010/0.1101= 2/13, diferindo por volta de 50 poi cento, o efeito
no comprimento do código mostra-se pequeno. Estudaremos este resultado
nas proximas seçoes.
A figura 1.5 descreveo algoritmo pala a codificação. Ele usa dois registradoies C e .4 com tamanho w bits. Inteipretaremos o valor de C' como um
número binário fracionário com todos seus dígitos fracionários, e o valor de
.4 tambémcomo um númerobinário fracionário, onde seu dígito mais significativo é sua parte inteira e os demais sua parte fracionária. O código CI(s)
será construído a partir dos bits que são deslocadospara fora de (7 juntos
com os bits do próprio C'. Inicialmente C' = 0 = QO.. 00 e .4 = 1 = 1 QO. 00
w bits

(w-l)

bits

Na figura 1.5 .Z;im/n/ = 0.75 e LámSup = 1.5; a função enuáa.bÍt(70
coloca na saída o bit mais significativo de C', e z é o símbolo de menti
probabilidade. O procedimento acima é executado cada vez que é recebido um
símbolo #, e ao final quando não há mais símbolos a processar, o registiador

C' é enviadopara a saída.
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/'kALGORITMO paraCODIFICAÇÃO ARITMÉTICA 'k/
/'k O algoritmo é executado para todos os símbolos repetidamente +/

/* Quando não há mais símbolos para codificar O é enviado +/

CodBin(y)

se 3/ = a
Á -

senão

â,;

c'+ = â,;

.,4-- = â, ;

enquanto .4 < LÍn7}/n.f ou .4 ? LimSup

Á <<:1;
envi,-bitC0;
c <<;1;

/'B ALGORITMO

para

DECODIFICAÇAO

ARITMÉTICA

H'/

/+ O algoritmoé executadoaté que não haja mais bits para ler +/

DecodBin0

T = C--âz;

se 7' < 0
simb = z;
.A = âa;

senão

sÍmb

= =;

C -T;

.,4 :: .4 -- naB;

enquanto .4 < Lim/n/ ou A > LimSup
.,4<<= 1;

C = a <<1+le.bato;

retorna simó

Figura 1.5: Algoritmos para codificaçãoe decodificaçãoaritmética para um
alfabetobinário, sem uso de multiplicaçõese/ou divisões.
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A medida que C é incrementadopode ocorrer ouergow. Langdon e

Rissanenj121 usam uma rotina especial denominada de biZ-stlil#ingpara resolver o problema. No sentido de reduzir a freqüência do problema de ot'erHow,

um registrador de tamanho w., que é colocado à esquerda de C, pode ser
usado, resolvendo assim o problema para um número de ouergowsmenores
que w.. Este mesmo registrador deve estar presente na decodificação.
Para ilustrar o algoritmoveremosum exemplo: seja w = 4, e um modelo
fixo onde n = 1000, no = 0010, ni := 0110, que normalizadosviram â ::
1.000,

âo =

.0010, âi = .0110.

Seja a mensagem

a sei codificada

igual à

0111010. A tabela 1.2 mostra os valores de C' e .4 após a codificação de cada
símbolo.
A figura 1.5 mostra a decodificação. Ela usa os mesmos registradores da
codificação com idênticas interpretações, e o seu funcionamentoé de maneira
inversa ao do codificador. O registrador C' é inicializado com os primeiros w

bits lidos, e o registiador.4 com 1. Pala ilustrar a decodificaçãousaremos
os mesmos parâmetros utilizados no exemplo anterior. A tabela 1.3 mostra
os valores de (7 e ..4 após a decodificação de cada símbolo.
Símbolo
recebido

Reg. C

Reg. .4

0000

100o
1000
0110
1000
0110
1000
0110
1000

oo oooo
o0 0100
001 0000
001 0100
00101 0000
00101 0100
0010101 0000

Tabela 1.2: Exemplo de codificação para alfabeto binário

1.6.2

Implementando para um alfabeto não-binário

A principal idéia na normalizaçãode a(s), no caso de alfabetosbinários, é
fazer com que o número total das freqüências â e a(s) fiquem o mais próximo
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S.ímbol,o
=lecodi$cado

Reg. C Reg. .4
0010
1010
0110
0101
0001
0100
0000
0000

1000
1000
0110
1000
0110
1000
0110
1000

Tabela 1.3: Exemplo de decodificação para alfabeto binário

possível,tornando viável, assim, a não necessidadedo uso tanto de multi-

plicações quanto de divisões. Para isto, aproxima-se a(s{) por â. ou a(s) --â,.
Esta mesma idéia será aplicada para o caso de alfabetos com mais de dois
símbolos. Inicialmente,devemos assumir que o símbolo de maior probabilidade pala um alfabeto com m símbolos deve sei sempre o último símbolo da
ordenação,o que é feito com o objetivo de reduzir brios de aproximação. Os
Duelos símbolos, poi sua vez, podem estar em qualquer ordem. Como no caso
binário, k(n) é o deslocamentode n para o intervaloem 1.7. A normalização
dos contadores nesta nova implementação é descrita por:
â -

2k(n)H

â: - 2x;(")ni

Cum({) = Ej.::{ âj, o«de Cu«.(0) = 0
O contador C'urn({) têm significado análogo à freqência acumulativa vista
na primeira implementação,sendo neste cmo igual a soma dos contadores
normalizadosâ.j, para .j < {. Se mais uma vez os parâmetrosforem probabilidades com to -- l fiacionários ao invés de freqüências, então teremos
que n = â = 1 e âi = p{. A atualização dos a(s) pode sei feita da seguinte
maneira:

â(s{)

= âi, pata { < m, e â(sm)

= a(s)

C;um(m).

Neste caso,

porém, há a possibilidade de que C'um(m) > a(s), já que 0.75 $ a(s) < 1.5 e

0 < Cum(m) < 1.5. Com isto, â(sm) podeis ser negativo,e para estecaso,
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trocaremos o valor de Ê(n) por k(n) -- 1, mantendodesta maneira â(sm)
sempre positivo''
A figura 1.6 descreveo algoiitmo para codificação,ele usa dois registradores C e .Á com tamanho to bits. As suas interpretaçõese suas inicializações são as mesmas feitas pala o caso binário. Os valores de C'um({)
e âi são os parâmetrosdo algoitimo. O códigoserá construídoa partir do
iegistradoi (.; e os bits que são deslocados pala fora dele. O problema do
ouerHow pode ser resolvido da mesma maneira vista para o alfabeto binário.

A tabela 1.4 ilustra um exemplode codificaçãoem um modelofixo, onde:
to :: 4,n :: 1000,no :: 0010,nt :: 0011,n2 :: 0011. Após a normalização
temos:

â = 1.000,âo

= 0.010,ât

= 0.011,â2

= 0.011 e as freqüências

acu-

mulativas são : C'um(0) = 0.000,C'wm(1) = 0.010,Cum(2) = 0.101. A
mensagem recebida é 100212.

O algoritmo para decodiflcação também aparece na figura 1.6. O registra-

doi C' é inicializadocom os primeiros w bits lidos, enquantoque o registrador

.4 com 1. As interpretações destes registradores além dos parâmetros usados

são análogosà codificação. A tabela 1.5 ilustra um exemplode decodificação
de um modelo fixo com os mesmos parâmetros do exemplo anterior.
Símbolo
refez)ádo

Reg. C

Reg. .A

0000

1000
0110
1000
1000
0110
0110
1000

o 1000
010 0000
01000 0000
0100010100
01000110000
01000111010000

Tabela 1.4: Exemplo de codificação para alfabeto não-binário

i2Com

esta

troca

teremos

0 <

cãm(m)

<

0.75
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/H' ALGORITMO

/'k Alfabeto

para

CODIFICAÇÃO

não-binário

ARITMÉTICA

H'/

q'/

/+ O algoritmo é executado para todos os símbolos repetidamente +/
/+ Quando não há mais símbolos para codificar O é enviado +/

CodNBin(y)

k-o

;e Oum(m) < .'l

senão

se 3/ = m
C+ = Cum(m)

É :

l

>> k;

,4- = Cum(m) >> k;

senão

C+ = Oum(y)

.4 = â3/>> k;

>> k;

enquanto A < LÍm/n/ ou A ? LímSup
..4<<=

1;

enviabitC0;
c <<;1;
/H' ALGORITMO
para
/'k Alfabeto
não-binário

DECODIFICAÇAO
#/

ARITMÉTICA

'p/

/+ O a]goritmo é executadoaté que não haja mais bits para ]er 'F/

DecodNBin0
se Cãm(m)

< Á

senão

h = 0;
É =

1;

/+ Encontra o maior símbolo sÍmb tal que Cum(simb)
simb = 0;

enquanto símb $ m e Cun}(semb)$ C;
sÍmb

simb++;

-- --

se sÍmb

= m

a-- = Cum(m) >> k;
.4-- = Cum(m) >> k;

senão

a- = C;m(sÍmb) >> k;
Á

= â,imt,)'>

k;

enquanto .4 < Lim/rz.f ou A 2 LimSup
..4 <<:=

1;

C = C << 1+!e-.bit0;
retorna simb

Figura 1 .6: Algolitmos pala codificação e decodificação aritmética para um
alfabeto não-biná.rio, sem uso de multiplicações e/ou divisões.
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S'ímbo\o

rlecodi$cado

Reg. C Reg. .4
0100
0000
001]
1110
110]
1010
0000

1000
0110
1000
1000
0110
0110
1000

Tabela 1.5: Exemplo de decodificação para alfabeto não-binário

1.6.3

Eficiência do código

Analisaremos agora, a eficiência destetipo de codificação. Esta análise, inclusive os resultados finais, foi transcrita do trabalho de Rissanen e Mohiuddiii
lisa

Inicialmente, assumiremos que a enteada no instante t + l para o símbolo
zt+i, é dada através de sua probabilidade p(zt+l l st), onde st é a mensagem
processada até o instante t. Denominaremos p(açt+l l st) simplesmente por
pt+t. O cálculo do novo a(s) é dado por
k(t)

«(.')

se a;t+i # m

'#P ''".*:-",

(1.13)

onde A(t) = 1, sea(s') >(1 p«), e Ê(t) = 2,c.c.; mé o últimosímboloda
ordenação no instante t + 1, e p« a sua probabilidade. Veremos, a seguir, que

m deve possuir a maior probabilidadepara conseguirmosmaior compressão.
Vamos definir L. como sendo o comprimento do código obtido, e L. o
comprimentoótimo pala um código, após N símboloscodificados. Seja,
também, Z. o comprimento médio por símbolo obtido e Z. o comprimento
médio ótimo por símbolo. Assim temos

L.
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E-:ça#*'«
onde C'.f;;,. é a corieção devida quando o símbolo m é executado, sendo definido
por

,

C'Pm

;l...',-'\#'l

(1.14)

Logo, temos

L.

N l

N-l
- E

f-o

igp(«.+:

l s') + }l:

t-o

lg(k(t)«(;'))

+ aPm

N l
Z. + E lg(A(t)«('')) + C'Pm.
t;o
Dividindo ambos lados por /V, obtemos a ineficiência(i por símbolo do código
dada poi
l

Õ - Z. -

J. - +

.N--l

l

E: lg(k(t)'('')) +

'#C'Pm

(1.15)

Para grandes valores de .7V,temos
l .N--l

# E lg(k(t)"(s')) a E(lg(É(t)"(;')))
''

t-o

(1.16)

onde .E(.) é o valor espetado. Vamos assumir que a(s') determina um processo

estacionário, uniformementedistribuído em seu intervalo l0.75,1.5). Isto é,

p D)-p@-l8h lol'ss"<ls
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(1.17)

Sabendo que k(t) = 1 quando a(s') > (l
termo em 1.15 pode sei aproximado poi

à (.c:"-.

l .N--].

#E

igtW«bD

2 c.c., o primeiro

p«), e É(t)

,« '«

--/:l.-;« '«)

0.142267+ (l - o«-) -- 0.75

(1.18)

0.75

E segundotermo em 1.15 pot

;'', : I' 1; 1«oo- I'i#'lll- ' 1-;
Üll

(1.19)

-,«

Ainda com a mesma distribuição uniforme de a(st), temos
1--Pm

+P.lgP.

-:(.-'g)

- P.P(«(s')

P«)lg
) lg

(l

(l

$ 1

1.5

'«*

P.)
.5 + P«)

2e

P«) - 0.75

'l--P. lg(' - (l - Pm)) d' l

lg

'P)

*

«« -.,«

(1.20)

onde e é a base do logaritmo natural. De 1.15, 1.18 e 1.20, obtemos (5por

0.142267+(1-P«)(l- 075 0'75+P l P.
,«

(ht ; 1? * WP -;' *

e a eficiência da compressão é
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,,«.)

(1.21)

Eficiência -- !! -u--u-'"-'''

z.

Zo

(1.22)

Na língua inglesa o símbolo mais freqüente costuma ser a letra t, com
probabilidade igual à 0.0624. Também temos que o comprimento médio ótimo

para cada símbolopara textos em inglês é de 4.788713.Assumindo
t como o

último símbolo (símbolo m) para compressão de arquivos contendo textos em
inglês temos p. = 0.0624, e Z. = 4.7887 bits/símbolo. De 1.21 verificamos
que õ vale 0.2556bits/símbolo, e de 1.22 a eficiênciaé de 94.9 por cento.
Isto coincide bem com os resultados experimentaisda tabela 1.7 e qualquer
desvio em relação aos resultados experimentais se deve à suposição de que
a(s') é uniformementedistribuída.
Na análise acima, supomos que 0.75 $ (1 -- p.) < 1.5, o que geralmente
acontece. Para grandes valores de p«, é possível que (l -- p.) < 0.75, e a
análise se torna mais simples, pois, deste modo, Ê(t) = 1 em 1.13.
Em 1.21, d depende de p.., quando p« desce, (5decresce, implicando em
maior eficiência. Vê-se esta variação na tabela 1.6, na colunaõ(0.75). Sendo
assim, recomendada-seque o símbolo de maior probabilidadeseja o último.

Vamos agora analisei o intervalo em que a(s) deve ser normalizado, o
qual foi assumidoaté o momentocomo sendo l0.75,1.S). Seja o intervalo
de normalização igual à lu, 2u), e u $ (1 p«) < 2u. Podemos obter uma
expressão geral para õ em termos de u como sendo

Õ(u)

(l

- Pm)'ÇI'=!:11l-:J +2 + 1: +P. lgP.
1g

-E (':-««, -;u+ * ''« - '"-

-::''"'T '")

,«''

(1.23)

Esta equação pode ser resolvida para o valor ótimo u.é, o qual é dependente
13Estes valores são obtidos a partir de inúmeros testes, os quais não entraremos em

detalhes.
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Pm

0.6840
0.6700
0.6671
0.6598
0.6535
0.6483
0.6444
0.6422
0.6418
0.6435
0.6475
0.6538
0.6627
0.6740
0.6878

Tabela

Õ(u..)

0.3662
0.3018
0.2529
0.2144
0.1836
0.1592
0.1400
0.1253
0.1145
0.1072
0.1029
0.1013
0.1019
0.1045
0.1087

ã(0.75) Õ(0.5)
0.3718
0.3093
0.2607
0.2230
0.1929
0.1688
0.1497
0.1348
0.1235
C).1154

o.1101
0.1072
0.1066
0.1078
0.1108

0.436]
0.3589
0.2999
0.2533
0.2162
0.1868
0.1639
0.1466
0.1340
0.1258
0.1213
0.1190
0.1220
0.1265
0.1334

Valores para otimização do intervalo de normalização lu, 2u)

de p.. A tabela 1.6 mostra vários valores de u.t em relação a valores de p..
Ela também indica o valor correspondentede õ(u.t). Para facilitar a implementação o valor de u deve manter-se fixo, poi exemplo, 0.75 ou 0.5. Pela
tabela 1.6 notamos que para u - 0.75, õ(u) se aproxima muito mais de (i(u.t)
do que para u - 0.5. Poderíamos, porém, escolher o intervalo l0.62S, 1.25),
isto deixaria o processo um pouco mais complexo, para um ganho mínimo

na compressão. Logo, recomenda-seo uso do intervalol0.75,1.5) para tal.

Os valores de u.t pai'a Pm > 0.3 não foram listados, pois para estes valores

Comprimento da Tamanho do
entrada

alfabeto

Entropia
Comprimento do código
poi símbolo
por símbolo

652
18996

4.561
4.842
1.718
1.394

71
71

4.406
4.726
1.669
1.386

Tabela 1.7: Eficiência para 4 entradas distintas com alfabetos distintos
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Eficiência

0.97
0.98
0.97
0.99

ocorre (l -- p«) < u.f violando a condição para a derivação de 1.23. Mesmo
assim, é possívelderivam1.23para u < (1 --p«) e computai u.t para estes valores. Felizmente para estes valores de p« os valores de uot variam de 0.7472(

p. = 0.36 ) à 0.70( p« = 0.8 ), logo, a escolha de u = 0.75 é certamente a
melhor para a maioria dos casos.
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Capítulo

2

Modelos Adaptativos
No capítulo anterior, vimos que a codificação aritmética requer, a cada passo,
uma probabilidade pala o símbolo a ser codificado. Suite então uma questão:
Como obter probabilidadespara cada instância 110processo ?
Como resposta a. esta questão surge o conceito de modelo, cujo papel
principal é caracterizar uma fonte de informação, isto é, encontrar o mecanismo que esta fonte utiliza para gerar os símbolos. Se.ia, por exemplo, uma

fonteque gera símbolosem ordem alfabética, ou seja, gela cadeiasdo tipo
"a,b,c,d,e,...". Um modelo bom pala esta fonte é aquele que estima o próximo
símbolo da ordem alfabética com alta probabilidade, e os demais símbolos
com probabilidades próximas de zero. Podemos verificar, que qualquer outro
modelo diferente deste não caractei izaria bem esta fonte.
Sendo assim, a função de um modelo é estimar probabilidades pala cada
símbolo, sendo que esta deve se aproximar o máximo da probabilidade real
(dada pela fonte). A partia desta estimativa, a codificação aritmética: vista
anteriormente, é utilizada pala a codihcação desta estimativa e obtenção de

uma boa compressão da mensagem. Veremos que quanto melhoro modelo
representaa fonte, maior compressãose obtém, o que torna o estudo de
modelos fundamental no campo das compressões.
Inicialmente, iremos definir dois tipos de modelos, que são os mais utilizados no campo da codificação aritmética. Eles são
B Modelo de contado-.anito

e Modelo de estados anitos
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O rnode/o de contezÉo-.PnÍfoi baseia-se em estimei a probabilidade do

próximo símbolo a partir dos a símbolos anteriores, sendo denominadopoi
modelo de ordem-a. Por exemplo, seja M a mensagem : "0 Zduroqe", e
tomemos a = ll o próximo símbolo e será estimado com a condiçãode que
o último símbolo recebido foi q. Analisando a língua portuguesa, vemos que
o símbolo u é o símbolo de maior probabilidadeapós q. Sendo assim, se o
modelo estiver caracterizando uma fonte que gera palavras em português,
ele deve estimar u com grande probabilidade e os outros símbolos com probabilidades menores, atingindo deste modo o seu objetivo que é obter uma
estimativa para a probabilidade o mais próximo da probabilidade leal dada
pela fonte. Os modelos de contexto-finitosenãodescritos mais detalhadamente nas próximas seções, além de nossa. implementação, que usa este tipo
de modelo.
Os rnodeZosde estados ./ínÍtos, freqüentemente chamados de modelos de
.A/arcou, nome devido ao matemático A.A.Markov (1856-1922), são baseados
em máquinas de estados./mitos. Uma máquina de estados finitos é caracterizada por um conjunto de estados Q, um alfabeto .A e uma função transição i5,
que a partir de um símbolo a do alfabeto .A, leva o estado Q{ a um novo estado
Qj, isto é, (í(Q{,a) = Qj. Quando utilizamos a máquina de estados finitos
para modelar uma fonte, definimos também a função probabilidade p relativa
a uma transição õ, isto é, se estivermos em um estado (2{ a probabilidade
de executarmos a transição â(Q{, a) vale p(ã(Q{, a)). O modelo deve possuir
um estado inicial Qo e, a cada símbolo processado, a transição é executada
e a estimativa de probabilidade é obtida a parir da probabilidade relativa a

esta transição. Este tipo de modelagempode ser aplicado, como exemplo,

a cadeiasde DNA. Uma cadeiade DNA é formadapor bases(A,C,G,T),

que se agrupam em triplasl onde a probabilidadede uma base ocorremestá
intimamente ligada a posição que ela ocupa na tripla. A figura 2.1 exibe uma
visualização de um modelo de estados finitos para as cadeias de DNA. Em

l41temos uma implementaçãode um algoiitmo que usa modelosde estados
finitos pala a iepiesentação da fonte, este algoritmo é conhecido poi DMC
ÇDynamic Marcou Compression).
Como já dissemos os modelos de contexto-finito também podem ser caracterizados usando o de estados finitos. Por exemplo, um modelo de contexto-

iVeremos mais adiante que este modeloé um caso particular do modelo de estados

finitos, porém ele é estudado separadamente, e os algoritmos que o utilizam são agrupados

em uma classe diferentedos q\te utilizam o modelo de estadosfinitos.
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Figura 2.1: Exemplode um modelode estadosfinitos para cadeiade DNA
finito de ordem-0 pode ser caracterizado por um modelo com um estado
único e auto-transições para cada símbolo. Um modelo de ordem-l pode
sel caracterizadopor um modelocom m (número de símbolosno alfabeto)
estados, cada um com m transições, onde cada estado representao último

símboloexecutado. Um modelode ordem-aé caracterizadopor m' estados, cada um com m transições,ondecada estado representa.os a últimos
símbolos executados.

Feitas as definiçõesacima, calcularemosa entropia de um modelo. O
conceito de entropia será usado como a quantidade de informação média

poi símbolo gerado pela fontes. Pela maior facilidade de cálculo, faremos o
cálculo em relação ao modelo de estados finitos. Definimos a entropia Ei
de um estado Q{ como -- EX;...ip(õ((2{, A)) lgp(õ(Qi, À;)), onde .Á é o alfabeto.
Seja .f%a probabilidade de ocorrer o estado Qi, logo, a entropia do modelo é
calculada por E{CÇ .f%Ei, onde Q é o conjunto de estados do modelo. Como
exemplo, podemos tomar a figura 2.1. Se assumirmos que os estados são
equiprováveis, então a entropia será
2Expressaremos esta quantidade por bits/sÍlnbo/o
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0.25lg0.25+ 0.25lg0.25+ 0.25lg0.25+ 0.25lg0.25
3

0.1 lg0.1+

0.4 lg0.4+

0.2 lg0.2+

0.2 lg0.2+

0.3 lg 0.3+ 0.2 lg0.2
3

0.1 lg0.1+ 0.5 lg0.5
3

1.8691 Z){ts/sÍmb

Conforme observamos no capítulo anterior, o nosso interesse é a obtenção
da quantidade de informação de uma mensagem em particular, bastando para
isto, somarmos a quantidade de informação relativa a cada transição a partir
dos símbolos da mensagem, começando sempre pelo estado inicial Qo.
Definidos estes dois tipos de modelos, necessitamos, agora, estudar como
é feita a construção de ambos. Esta construção, basicamente, pode ser feita
de duas maneiras distintas, que são denominadas por

e Modelos não-adaptatiuos ou estáticos
e Modelos adaptatiuos ou dinâmicos
Os modelosnão-adaptatiuossão aqueles que caracterizam uma certa fonte
fixa de informação; logo, quando não aplicado a esta fonte, pode não obter
estimativas satisfatórias pata as probabilidades. Além disto, é fundamental,
tanto o codificador quanto o decodiflcadoi conheceremo modelo que está
sendo usado antes de executarem seus processos. Caso o decodificador não
conheça o modelo que está sendo usado, o codificador deve colocar na saída,
além do código, o modelo usado, e com isto o decodificador primeiro lê o
modeloe depois executao seu processamento. Os modelos não-adaptativos,
também podem executar um pré-processamento, a fim de obter um modelo
caiacteiístico pala a fonte, e uma vez construído, é necessárioser colocado

na saída.para o decodificador. Este tipo de construçãoé denominadapor
modelosana-adaptafiuo. O nome semi-adaptativose dá, pois este modelo
constrói de uma maneira adaptativa um modelo não-adaptativo, isto é, estuda
a. mensagem a ser codificada

e após este estudo tenta montar um melhor

modelo para caracteiizá-la.
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Os Hoje/os adapfatíuos são aqueles construídos iterativamente com os
símbolos gerados pela fonte de informação, isto é, conforme mais símbolos
são processados, um melhor modelo para representei a fonte pode ser obtido.
Como o processoé iterativo, então, tanto o codificadorcomo o decodificador
podem executar a mesma tarefa, sendo desnecessáriaassim a transmissão do
modelo usado.
O modelo não-adaptativo não é de grande uso em geral. No caso de não
ser gemi-adaptativo, só obtêm resultados satisfatórios pala a fonte que ele caracteriza. Já no caso semi-adaptativo necessita-sede um pré-processamento
para construir o melhor modelo característico para a fonte, e para uma transmissão contínua este pié-processamento fica limitado.
Os modelos adaptativos combinam o melhor das duas técnicas poi executarem um simples passo seqüencial ao longo da mensagem, adaptando-o
conforme a execução, ou seja, a cada passo uma instância é estimada de
acordo com o modeloconstruído até o instante, e este atualizado a partir da
história, que designa a paire da mensagem já processada. Este mecanismo é
possível, pois, tanto o codificador como o decodificador têm acesso à mesma
história e podem independentemente
estimar a probabilidadedo símbolo, e
atualizar o modelo de maneira idêntica.
Veremos mais adiante que existem modelos não-adaptativos, na verdade
gemi-adaptativos, chamados de modelos enumeratÍuosque obtém, a partir de
alguns parâmetros iniciais, estimativas exatas para cada símbolo da mensagem. Com isso, consegue-se melhores insultados do que os modelos adaptativos, pois, estes gastam tempo "aprendendo" o que este modelo já conhece da
fonte. Em l21é provado que os modelos adaptativos gastam no máximo mais
S bits, onde S é o espaço necessário para se armazenar o modelo, de espaço
pata qualquer fonte do que o melhor modelo não-adaptativo. O modelo semiadaptativo, por sua vez, constrói inicialmenteo melhormodelo para a fonte,
e depois o codifica. Esta codificação gasta espaço S bits de código, portanto,
o código obtido pelo modelo adaptativo nunca têm maior comprimentoque
o obtido pelo modelo gemi-adaptativo.

2.1

Classes de equivalência

A codiâcação de uma mensagemM = ziz2 .zt leva em conta a sua probabilidade p(M), que pode ser calculada, como foi visto anteriormente, de acordo
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com um modelo. Determinada sua probabilidade, vimos no capítulo anterior
que À4 possui uma quantidade de informação igual a -- lgp(;W), valor este que
a codificaçãoaritmética pode atingir para um código de M3. Infelizmente,
calculei a probabilidade de uma mensagem inteira para posterior codificação
é um procedimento impraticável. Logo, para-efetivamenteconseguirmos codificar a probabilidade de uma mensagem, devemos decompor o processo, e
codificamprobabilidades intermediárias da mensagemdenominadas de probabi!idades condicionais.
Como vimos, os modelos adaptativos tentam a cada passo estimar uma
probabilidadepara cada símbolo da mensagem. Esta estimativa sempre é
feita de acordo com uma probabilidade condicional entre o símbolo a sei

processadoe a palavra já recebida,ou seja, se À4: = ziz2...içi é a palavra

recebidaaté o instante á e /{+i é o próximo símbolo, então, a probabilidade da
instância(açi+t, {+l) é p(zi+l, á+l) = p(ze+1 À4:), denominada probabilidade
condicional de zi+i dada a ocorrência de A4..
Uma nova função de probabilidade p'(Z/) será definida como a probabilidade de uma palavra 3/ser o prefixo de alguma mensagem gelada pela fonte.
Ela pode ser calculada pela soma de todas as probabilidades das mensagens
às quais Z/é prefixo. Se À é a palavra vazia então p'(À) = 1, pois À é prefixo
de toda as mensagens.
Sendo assim, podemos decompor a probabilidade de uma mensagem M

zizu...zt por

P(z:....)

P' (z:) P' (z:z:) P' («:z,z3)
P' (.à) P' (z:) P' (z:z,)

P'(z:..z.) P(z:..«.)
'P'(z: ..z.-«)P'(z: ..«.)

(2.1)

Esta decomposição é válida, pois, do lado direito todos os termos são cancelados, restando apenas p(açi..zt). A probabilidade condicional aparece nesta
decomposição pelos termos do lado direito, logo, é definida por

p(«:--: l «: ..«o -

(l::ti:#.

p.n

SComo vimos, a codificação aritmética com precisão infinita atinge para um código de

À/ wn comprimento

aproximado

de -- lg p(J\4).
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Com isto, a probabilidadede uma mensagempode ser decompostapelas
probabilidades condicionais de cada um de seus símbolos multiplicada pelo
último favor de 2.1 (p(zt..zt)/p' (zl..zt)), expressão que representa a probabilidade de À/ ser uma mensagem, dividida pela probabilidade de M ser o
prefixo de alguma mensagem. Se assumirmos que podemos sempre deteiminai o final da mensagem, então este termo sela l (se o último símbolo for zt)
ou 0 (caso não estala finalizada em zt). Como vimos no capítulo anterior, é
necessário sabermos quando a mensagem é finalizada. A primeira maneira é
manter um símbolo especial de fim de mensagem, bastando apenas verificar
se zt é este símbolo. Uma segundamaneira é ttatai apenas mensagensde
comprimento fixo, ou transmitir o seu comprimentoa priori, no caso deste
comprimento valer t, então, o último termo de 2.1 valerá 1. Uma terceira
opção é feita pala o caso em que a transmissão é contínua e todas as mensagens são infinitamente longas, logo, todas as probabilidades de mensagens
tendem a 0.
A decomposiçãoem 2.1 ainda não ajuda, pois, os cálculos das probabilidades condicionais são exaustivos4, devendo consultar toda a história (veja 2.2).
Por esta razão, devemos estudar um meio de aproximar tais probabilidades.
Uma maneira geral de aproxima-las é ignoiai parte da história. Pode-se, por
exemplo, aproximar a probabilidade condicional de zi+l levando em conta

apenasos dois últimossímbolos,ou seja, p(zi+l a;i..zí) H p(zi+l

a;i-iz{).

Isto faz com que o cálculo da probabilidade condicional não necessite verificar toda a história, e sim apenas os dois últimos símbolos. Podemos definir,

assim, uma nova função U, que quando aplicada a uma palavra, retorna o

grupo ao qual esta faz pare. Denominalemos este grupo poi classe de equezialêncáada palavra. Qualquer função pode ser aplicada a uma palavra pala

se obter sua classede equivalência,porém, na prática, apenasalgumassão
usadas. Para o nosso estudo, como usaremos modelosde contexto-finito, estudaremos apenas as funções que retomam os últimos símbolosda palavra.
No exemplo, U(gl..#{) = zÍ-izí, e, se m é o número de símbolos do alfabeto, então, existem m2 classes de equivalênciapara este exemplo. Logo, a
probabilidade condicional pode sei aproximada por

P(zÍ+: l z:..«:)

P(z:--: l U(«:..«:))

(2.3)

4Veremos mais adiante uma maneira de calcular probabilidades exatas, e como é expus
uivo este cálculo.
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Verificando os modelosjá apresentados, conseguimosidentificar as classes

de equivalênciacorrespondentesa cada um deles. Nos modelosde estados
finitos cada classe de equivalência é representada por um estado Qi, logo, a
partir de uma palavra conseguimos determinam a qual classe de equivalência
ela pertence, bastando para isto, apenas percorremas transições relativas aos
símbolos da palavra a partir do estado inicial Qo.
Para um modelo de contexto-finito, a classe de equivalência de uma palavra é representada pelos seus últimos a símbolos, sendo assim denominado
de modelo de contexto-finito de ordem-a. No decorrer deste capítulo, analisaremos alguns métodos para calculei probabilidades condicionais a partir
das classes de equivalência.
Finalizadas as definições iniciais de modelose estimativas de probabilidades, resumiremos o processo de codificação de uma. mensagem, a um processo
incremental,ou seja, o modelo é inicializado com uma distribuição de probabilidades, e, à medida que a mensagemvai sendo processada (tanto codificada
como decodificada), ela atualiza o modelo, o qual retorna uma nova distribuição com o uso de suas classes de equivalência. O codificador usará um
processode codificação (por exemplo: codi$caçãoaritmética) para codificar
o símbolo anual de acordo com sua probabilidadecondicional. Este código
é transmitido através de um canal de comunicaçãoõ. O decodificador, por
sua vez, recebe o código transmitido. A decodificação é feita utilizando-se
uma distribuição de probabilidades calculada pelo modelo com um processo
análogoao usado pelo codificador. Sempre após a codificação (ou decodi-

ficação)de um símbolo, o modeloé atualizado. A figura 2.2 mostra este
processo.

2.2

Modelos gemi-adaptativos

Iniciaremos nesta seção o estudo de modelos gemi-adaptativos, os quais executam duas etapas durante o processo: construção do modelo e codificação
propriamente dita. Para começar, intioduziremos algumas notações iniciais.
Seja Z =

{0,1.../{

-- 1} o conjunto

de /T classes de equivalência,

onde z

indica uma destas classes. Seja ..4 um alfabetocom m símbolos,e Ã/ uma
sVamos supor que este canal de comunicaçãoé lide de erros, pois, caso contrário,
teríamosque fazer o uso de um mecanismo de correçãode erros, matéria da qual não
iremos tratar neste trabalho
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Mensagem recebida
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Probabilidades

Símbolo anual

Probabilidades
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Figura

Processo incremental de codificação de uma mensagem
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mensagem de complemento Z. Seja c'(M) o número de vezes em que a classe
z é seguida por algum símbolo de .4 ao longo da mensagem À4',e c"(À/) o
número de vezes que a classe z é seguida por um símbolo z c .4 em À/. Com
isto, temos a seguinte igualdade:

.'(M)

E: c"(M).

zC,4

(2.4)

Como nenhuma transição ocorre após a última classe de equivalência da men-

sagem, c'(À/) pode ser uma unidade menor do que o número de vezes que
a classe z aparece em .Â/. As funções c' e cz' podem ser estendidaspara
palavrasÕsobre o alfabeto .4, tendo definições análogasàs vistas para mensagens. Denominemos por d"(#) o número de vezes que restam em À4 para
uma palavra com classe z ser seguida pelo símbolo z, dado que já ocorreu a
palavra 3/, ou seja, d"(3/) = c"(M) -- c"(3/). Do mesmo modo temos que
d'(Z/) é o número de vezes que restam para a classe z ser seguida por algum
símbolo de .Á ao longo da mensagem M, ou seja, d'(3/) = c'(M) -- c'(Z/).
Feitas as definições iniciais, podemos agora verificar todos os parâmetros
necessários para a construção do modelo:
e O alfabeto .4;

8 Um conjunto Z de classes de equivalência;

Uma função t/ que leva palavra sobre .4 em classes de Z;
© Um conjunto de freqüências c", para todos z c Z e a C .4
Para nossa próxima análise assumiremos que a fonte gera apenas mensagens que satisfazem os parâmetros acima, e, além disto, elas são equiprováveis. Estas premissas fazem parte de um tipo de codificaçãochamada
de codl@caçâoentzmeratíua.Para os próximos cálculos, devemosainda observei algumas definições. Denominemos por N(3/) o número de vezes que
uma palavra Z/ aparece como prefixo de alguma mensagempossível, sendo
N(À) igual ao número total de mensagenspossíveis. Logo, a probabilidade
6Podemosentender que palavra é um prefixo de uma mensagem,ou seja, um pedaço

não finalizado da mensagem gerada pela fonte.
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de Z/ser um prefixo de alguma mensagemé p'(Z/) = N(y)/N(À).

Usando a

equação 2.2 temos que as probabilidades condicionais podem ser escritas por:
,(«.--- 1.:..«:,

- '''0' "-''D.

(2.5)

A seguir veremos os vários métodos de se obter probabilidades para este
tipo de modelo.

2.2.1 Méto do exato
Uma primeira maneira de se obter probabilidades para modelos semi-adap-

tativos é o método excito. Este sc caracteriza por calcular probabilidades
exatas a partir dos parâmetros vistos anteriormente. Daremos dois exemplos
de como se calculamestas probabilidades. O primeiro será feito sobre um

modelo de ordem-0 , onde somente existe somente uma classe de equivalência.
Tomemos o conjunto completo de mensagens do alfabeto 0, 1, onde cada
mensagempossui um número co de "0"s e um número ci de "l"s. O comprimento de cada mensagem é t = co + ci. O número N(Z/) de vezes que uma
palavra y é prefixo de alguma mensagem equivale à expressão:

,«w

-J:i%,

(2.6)

onde Z/lé o comprimento da palavra y. Usando 2.5 temos que a probabilidade
de um símbolo b ocorrer, dado que oconeu Z/,é:

(2.7)
que equivaleao número de símbolos b que faltam ocorrer (dÓ(y)) dividido pelo
número total de símbolos que faltam para terminar a mensagem (t -- l3/l).
Ve.íamosagora um modelo de ordem-l , onde existe uma classe de equivalência para cada símbolo do alfabeto .Á. Tomemos o conjunto completo
de mensagens do alfabeto {0, 1} que possuem có'ó' subseqüências btb2, onde
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bi,b2 C {0,1}.

O comprimento

de cada mensagem

é t::

coo + coi+cio

+ cil

(devemos considerei a classe inicial). Pala determinarmos o valor de .M(y),
devemos verificar o último símbolo to de Z/e calcular o número de combinações
possíveis dos símbolos restantes restringidos ao número dÓ'ó'de subseqüências
restantes. Calculando estas combinações obtemos:

- t;;:g'o liga:;i>:i-P

p.q

Verificamos a partir de 2.5 que a probabilidade condicionalp(b

y'w)

"ü'«)

onde m é o símbolo oposto de w, e g/' é a palavra obtida de y retirando-se o
último símbolo w.
depende somente de b e w. Logo, existem três casos : quando b = w, quando
b = ®, e quando g/ = À (início da mensagem).

P(«,

g/'««)

p(n l v'««)
p(«,l À)

Logo, temos:

d"
dww+ (Pw '

{fh'

cJ"" > 0

cP"-0,
d"'(d"'" + d'")

d"'(d-

+ d"") + @"(d:'"

+ d":')

(2.9)

Observa-se claramente que para modelos de ordem-l a complexidade do
cálculo das probabilidades cresceu consideravelmente,logo, para modelos de
ordens maiores este cálculo pode se tornar uma tarefa muito complexa. Por
esta lazão, aproximações no cálculo são necessárias, sendo que estas devem
ser feitas, de maneira a obter probabilidades satisfatórias tanto do ponto de
vista de eficiência nas estimativas, quanto de complexidade no cálculo.

2.2.2

Método aproximado

O método aproximado é uma segunda maneira de se calculei probabilidades

condicionais. Dada uma palavra 3/e uma classe de equivalênciaz, conseguimos obter, a partir de uma inspeção, a ordem de ocorrência de cada um
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dos c'(y) símbolos que seguem a classe z em g. Inversamente, dadas as ordenações dos símbolos que seguem cada classe, obtemos uma única mensagem
correspondente. Para isto, tome a clube inicial z = U(À) e seja ai o primeiro
símbolo na ordenação da classe z. Inicie a mensagem com al. Execute o
mesmo processo com o novo z - U(üi), tomando como símbolo seguinte da
mensagem o próximo símbolo da ordenação da classe z. Repita, iterativamente,o procedimentoaté finalizar todos os símbolosde cada ordenação.
O método aproximado se baseia em verificar a quantidade total de ordenaçõespossíveis dos símbolospara cada classe de equivalência, com base
nos parâmetros iniciais, sendo que o produto entre o número de ordenações
para cada classe, indica uma quantidade "aproximada" de mensagens possíveis
Este cálculo é aproximado, pois, existem conjuntos de ordenações correspondentesa mensagens não válidas. Por exemplo, considere um modelo de
ordem-l

sobre o alfabeto binário .Á = {0, 1}, com os parâmetros

coo = coi -

c:' = 2, c:: = 1, duas classes de equivalência {0, 1}, e U(À) = 0. Seja a mensagem .114
= 0011010, a qual satisfaz o modelo e possui ordenação (0,0, 1, 1)
para a classe 0 e(1,0,0) para a classe 1. Considerando a ordenação(1,1,0,0)

para a classe0 e (0, 0, 1) para a classe1, obtemosa palavra 3/= 101000,a

qual não pode ser completada, já que falta uma transição a ser processada
na classe 1, U(g/) = 0 e todas as transiçõesda classe 0 já foram executadas.
Sendo assim, estas ordenações correspondem a uma mensagem não válida.
A quantidade de ordenações possíveis para uma classe específica z é calculada pela permutação dos c: símbolos da ordenação, dividida pelo produto
das permutações dos c"

símbolos z. Isto é:

r!
I'l,C.4Czzl

(2.10)

A função de enumeração aproximada .V'(3/) para o método aproximado
é obtida através do produto do número de ordenaçõespossíveis dos d'(g/)
símbolos restantes em cada classe. Logo, temos:

"'u-nn=1:8p.
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(2.11)

poi

E a partir de 2.5 encontramos a probabilidade condicional correspondente

p'(ó l v) -

1l;lg',

(2.12)

onde z = P(Z/)

2.2.3 Método fixo
Este último método é o mais simples de todos, sendo usado apenas em
aplicações práticas de codificação, as quais necessitamde pouco processamento e muita rapidez. Ele se baseia em assumir que a freqüência de cada
símbolo é constante, logo, a probabilidade condicionalde cada símboloz dada

uma classez, é calculadapelo número de ocorrênciasc" do símbolonesta
classe, dividido pelo número de ocorrências c' da própria classe, ou seja:

p'«, l © - ;,

(2.13)

onde z = U(Z/). De 2.5 pode-seobter a função de enumeraçãoNP para o
método fixo, que vale:
N''(Z/)

(2.14)

A tabela 2.1 mostra um exemplo que inclui os métodos: excito,aproximado

e fixo. Ela usa um modelode ordem-l sobre o alfabetobinário ..4= {0, 1},
sendo Z = {0,1}, e assumeque a classe U(À) = 0. A tabelamostra as
funções d'(Z/) e d"(Z/) pata cada prefixo 3/já processado da mensagem, e sua
respectiva probabilidadecondicional. Por este exemplo, observamosque o
método excitoobtém melhor resultado que o aproximado, que poi sua vez,
melhor que o fixo.
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y\

'y'z

'ys

'y4

'ys

'y$

'y'i

o o l l o l o
4
3
2
2
2

d'(g/)
d:(3/)

d"(y)
d':(z/)
d:'(3/)

d::(y)

Métodos

Excito jeq. 2.91
Aproximado jeq. 2.121

Fixo jeq. 2.131

l

3
3
1
2
2
l

$

2
3
0
2
2
l

1
3
0
1
2
l

1

Í

2
4

2
4

l

2
4

1
2
0
1
2
o

1
1
0
1
1

0
]
0
0
]

o o

1 1 1
1
3

l

2
3

l

2
4

l

2
3

P(M' = y)

Bits

4

3.58

â

4.17

ik

6.75

Tabela 2.1: Exemplo dos métodos exala, aproximado e fixo para um modelo
de ordem-l.

2.2.4

Análise comparativa

Falemos, agora, uma breve análiseentre os métodosjá vistos. Inicialmente,
vamos calcular o tamanho S necessário para representar um modelo. Como
vimos, um modelo é composto por /T classes de equivalência, sendo que cada
classe possui m contadores c" (um para cada um dos m símbolos de .4). Cada
um desses contadores deve conseguir armazenamum número de no máximo o
comprimento total t da mensagem, ou se.ja, O(logo). Logo, temos:

S

logo)

(2.15)

Com esta definição, mostiaremos que o limite da diferença entre o comprimento do código obtido pelo método excito e os outros dois (aproximado
e fixo), a medida que o comprimento t da mensagem cresce, é O(Kmlogt).
Para mostrar que um código C' obtido pelo método excito é menor que um
códigoC'' obtido pelo métodoaproximado, basta observarmosque .M(À) $
N'(À). Isto porque ambas funções, N(À) e .N'(À), indicam a, quantidade total de mensagens para cada método, e como cada mensagem é equiprovável,
vale que C' = lg.N(À) bits e C'' = lgN'(À) bits. Para mostrar que .N(À) $
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N'(À) basta observei que este último, como já foi visto, enumeraum conjunto maior que o total de mensagensválidas, e o primeiro enumerasomente
mensagens válidas. Da mesma maneira, têm-se que o código C'' é menor que

o código C'r', obtido pelo modelo fixo, já que para cada termo entre 2.11 e
2.14 vale a seguinte desigualdade:

''!
.
(.')''
H.:.c-! ' H...,l(c-)'"

(2.16)

Ela pode ser demonstrada, facilmente, pela decomposiçãodo primeiro termo
Assim, vale que N-(À) $ N'r'(À).
A eficiênciarelativa entre o método fixo e o aproximado pode sei com
parada encontrando-se um limite superior para a diferença entre C'r' e C''
Com o uso da aproximação de Stirling em 2.11 e 2.14, temos que:

''-'' '

;[«'«-

*,:::.-''"-E-;''] . ''.:',

:,(-:'«*;)

A diferença entre as duas últimas somatórias terá seu valor máximo quando
c' = f//T e c" = t//rm, isto implica em:

''-'-';l«'(«

:, ( :,«* é)* *'«

1)(1gt

-: ")

-- "m

:g ml

(2.18)

Assumindo que o comprimentoda mensagemé bem maior que o número de
classes de equivalências, isto é, t l» /T, obtemos o seguinte limite superior:

O' - C' $ ;K(m - ]) ]gt + O(Ã'm ]g(m/Ã'))

(2.19)

Devemos agora calculei um limite superior para a diferença entre o código
obtido pelo método exato e pelo aproximado (C'' -- C'). A dificuldade neste
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caso, porém, está em calcular um limite inferior para N(À). É provado em l21,
que a partir de algumas suposições conseguimos obter a seguinte inequação:
p(z' l z') $
onde z

al!:T,

(2.20)

U(3/), e, a partir da equação 2.5, isto implica em
(2.21)

que combinada com 2.11 e re-fornulada, resulta em
lg .v' (.x)

lgN'(.X) $

:1: lgc'.

z€Z

(2.22)

Assumindo que t » /(, o máximo para este limite é atingido quando todos
os c' valem t/Ã.. Logo, o limite superior para a diferença entre os códigos
aproximado e excitovale:

c' - c $ Klgz

Klg K.

(2.23)

Combinando as equações 2.19 e 2.23 obtemos o limite para a diferença
entre o método fixo e o excito. A tabela 2.2 resume todos os resultados em
sua forma assintótica.
Os C, C'- e C'r', obtidos até apoia, não incluem o tamanho S necessário
pala transmitir o modelo, ou seja, os contadores c". Devemos salientar
contudo, que pala todos estes modelos, a inclusão destes parâmetros é necessária, fazendo assim com que cada um dos códigos seja acrescido de S
bits. Denominaiemos

estes códigos anais por E, .E'

E- C+S,
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e ET', onde:

C < C- < CIF
C'' - C'$ /Tlgt
C'r' - C' $ JÇ(!f:EUlgt
C'r' - C'' $ JÍI(!$=Dlgt
Tabela 2.2: Comparação entre os códigos obtidos pelos métodos exato, apro
ximado e fixo em sua forma assintótica.

E'- C'+S,
EF

2.3

Modelos adaptativos

Discutiremos, nesta seção, um tipo de modelagemum pouco distinta da anterior. A diferença agora, é que nem o codificador nem o decodificador.
conhecem o conjunto de freqüências c" das mensagens a serem codificadas,

sendo que, os únicos parâmetros iniciais para ambos são: o alfabeto .4 com
seus m símbolos,uma.função U que dá a classe de equivalênciade uma palavra sobre ..4, um conjunto Z das classes de equivalênciaassociadas a. U, e,
possivelmente,um limite superior tmaz pala o comprimentodas mensagens
a serem codificadas. Poderíamos, neste caso, enumeramtodas M possíveis
mensagens,porém não obteríamos compressão algumajá que cada mensagem sendo eqüiprovável, o código resultante teimacomprimento da ordem de
tenaz . Como as mensagens válidas possuem geralmentecomprimentos menores que tenaz , uma enumeraçãocausará, nestecaso, a expansãoao invés
de compressão.

A principal ideia do código adaptativo não é transmitir os contadores

c", e sim acumula-los ao longo do processo. Sendo assim, os contadores
acumulados se adaptam aos contadores reais obtidos pela codihcação semiadaptativa. Logo, se uma palavra y já foi codificada, então tanto o codificador

como o decodificadoiconhecemc"(g/), pata z C Z e z € .4, porém, não
conhecem d"(g/). Por analogia com 2.5, podemos estimar as probabilidades
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adaptativas pot

,'''-(«}ü
- :;l#,

(2.24)

ondez = U(Z/) e w C .4, e ágata, os contadoressão obtidos da parte da

mensagemjá processada, ao invés do que ainda será processado.
Este cálculo de probabilidade, porém, é insuficiente,já que c'"(3/) pode
valer zero, e assim a probabilidade condicional correspondenteserá nula, e se
poi ventura um símbolo com esta probabilidadeocorrer, ele não poderá ser
codificado. Este problema é denominado problema da /reqüêncía zero, e no
campo dos códigos adaptativos, é a questão que mais deve se] analisada. Para
resolvê-lo, devemos reservar espaço de probabilidade para todos os símbolos
que podem, mas não ocoirelam ainda dentro de cada classe z. Estudaremos,
nesta seção, dois métodos para códigos adaptativos que resolvem o problema
da freqüência zero e são de fácil análise. Para facilitar a análise dos próximos
códigos, denominaremos, simplesmente, por c" e c: o valor destes contadores sobre a parte Z/já processada da. mensagem (omitindo freqüentementeo
parâmetro y). Introduziremos, também, um novo contador q' que informa
o número de símbolos distintos que seguem a classe z ao longo da parte da
mensagem já processada, isto é:
q' = IZ C ..'l : c" > 01,

(2.25)

onde z C Z

2.3.1

Método adaptativo A

Este primeiro método é caracterizado por reservar um espaço unitário para
todos os símbolos que ainda não ocoiieiam em cada classe z. Logo, a probabilidade de um símbolo w que já ocoiieu em z vale:
,..,Z'UJ,.,ZW
t/

c'+l

ao invés de
.

.
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.

l/

c'

(2.26)

Como o tamanho do alfabeto é m, então, seguindo a classe z ainda não
ocorreram m -- g' símbolos em Z/,logo, a probabilidade de um símbolo w (lue
ainda não ocorreu seguindo z em g/é
l

c;+l

(2.27)

m -- q'

Sendo assim, temos a probabilidade condicional
P

A

c; "( 3/l
c' (y)+l '

c'" (3/) > 0

l

(c: (y)+l)(m--

q: (y)) '

.'" (z/)

(2.28)

onde z = U(g/)

2.3.2

Método adaptatívo B

Neste método, é reservado, inicialmente, para cada símbolo um espaço unitário
dentro de cada classe de equivalência. Deste modo, os contadores pala cada
símbolo w em z valem (c'" + 1), totalizando um valor de (c' + m) para cada
classe z. Temos, assim, a seguinte probabilidade condicional:

p'(«,lv)

c'"(Z/) + l
c' (3/) + m '

(2.29)

onde z = U(3/). A tabela 2.3 mostra o mesmoexemploda tabela 2.1, para os
métodos adaptativos A e B, sobre um alfabeto binário .4 = {0, 1} e fazendo
uso de um modelo de ordem-l. Neste exemplo, também assumimos U(À) = 0.

2.3.3

Análise comparativa

Faremos agora uma análise entre os métodos adaptativos A e B, en] comparação aos métodos gemi-adaptativos, a fim de obter um limite superior e
inferior pala ambos.
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y\

'y'z

b3

'y4

'ys

tys

ay7

2
2
3
2
2
1

2
2
4
2
2
2

o o l l o l o
0
0
0
0
0
0

q:(g)
.'(g/)
c: (g/)
c" (y)
c" (y)

1
0
1
0
1
0

1
0
2
0
2
0

2
0
3
0
2
1

2
1
3
1
2
1

o o o o o l ]
o o o o l l l

c''(3/)
c:: (y)

Métodos

A jeq. 2.281

B jeq. 2.291

2
1
2

2
2
3

3
1
4

2
1
2

2
1
3

4
2
5

3
2
4

P(M = 3/) Bits
sá

9.17

sà

8.49

Tabela 2.3: Exemplo dos métodos adaptativos A e B pata um modelo de
ordem-l.
No método A, quando o símbolo u; vai sei codificado, ele contribui com
-- lgp'i(wl3/) que vale lg((l + c:)/c'") se w já tiver ocorrido na classe z, ou
lg((l

+ c')(m

g'))

se é a primeira

ocorrência

de m em z jequação

2.281.

Ao analisarmos a contribuição de cada símbolo de uma mensagemÀ/ no
comprimento .E'l do código obtido pelo seu processamento, vemos que para
cada classe z, cada um dos valores 1, 2, ..., c' aparece uma vez como divisor,
e para cada símbolo w que segue z, os valores 1, 2, ..., (c'" -- 1) aparecem uma
vez como dividendoe os valores m -- g', ..., m uma vez como divisor. Logo, o
comprimento .E'! do código obtido pelo método adaptativo A vale:

--:lmymnH;':v
O ú[timo teimo é aproximadamente igua] ao número ]V-(À)

(2.30)
de mensagens

possíveis obtido pelo método aproximado jequação 2.11l, ou seja, ele é igual
a C' + E,Cz;.c.,l lg c'". De outro lado, podemos aproximar ml/(m -- q')l por
mq'. Logo, ordenandoos termos, obtemos:
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E" $ C'' +

E

zeZlwe .A

lg.'" + lEmE

zeZ

q'.

(2.31)

Podemos veiificat que as duas últimas somas atingem valor máximo quando
cada um dos c'" valem t//rm, com isto, temos:

E''{ $ C''+/Tmlgt -- /Tnrtlg/rm+/Tmlgm
$ C'' + Ã.m(lg{ lg/T),

(2.32)

sendo { o comprimento da mensagem, /T o número de classes de equivalência

e m o tamanho do alfabeto. Para obtermos um limite inferior, fazemos a
mesma derivação da equação 2.30 porém sem aproximar ml/(m -- q')l:

""- '' * ,:;..

-:.'«

*: -;m=h.

(2.33)

As duas últimas somas atingem mínimo quando algum c'" vale t e o resto
vale 0, implicando em:

E''l ? O'

+ lgt + lg m.

(2.34)

O método B pode ser analisado do mesmo modo usado pata o método
A. Ao analisarmosa contribuição de cada símbolo de uma mensagemÀ4 no
comprimento .EB do código obtido pelo seu processamento, observamos que
pala uma classeparticular z, cada um dos valoresm, m + 1, ..., m + c'; -- l
aparece uma vez como divisor, e, para cada símbolo m, que ocorre em uma
classe z, cada um dos valores 1, 2, ..., c'" aparece como dividendo. Somandose para todas as classes z, temos:

- -:E..'ril,i=L«
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(2.35)

Usando a equação 2.11, da mesma maneira que no método A, ficamos com

'' -'----;1 %=i#

(2.36)

A segunda soma atinge valor máximo quando todos c' valem {//T, e valor
mínimo quando algum c' vale { e o restante vale 0. Sendo assim, obtemos as
seguintes desigualdades:

.Ea >

0'

(2.37)

<

c'

(2.38)

Quando t » m, podemos aproximar cada um dos logaritmos pol (m
ficando com:

C''+ K(m

1) 1gt ? .E' ? C'' + («.

1)1gt.

1)1gt,

(2.39)

Uma vantagem dos métodos adaptativos é que seu pior caso não é muito
"ruim" , isto é, o comprimento do código obtido nunca é muito maior que o da
mensagem. Já os métodos não-adaptativos7podem, no pior caso, obter um
código de comprimentoarbitrariamente maior que o da mensagemoriginal.
Para mostrar tal caso, basta escolhermosuma mensagem,que possui como
instâncias aquelas com a menor probabilidade condicionalrelativa a classe
de equivalência z correspondente, isto é, se a classe de equivalência inicial

é z e m é o símboloque possuimenorprobabilidade
p(wlz) entãow é o
primeiro símbolo da mensagem. Como p(wlz) é mínimo, então, ele é menor
ou igual a l/m. Logo, qualquer mensagem construída desta maneira, terá
7Serão vistos como os modelos gemi-adaptativos estudados, com a ressalva de já possuir

o modelo definido, e não construir através de um passo de processamento.
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um código, construído pelo mesmo modelo, de comprimento no mínimo igual
ao original. Como geralmenteos modelos não-adaptativos comprimem certas
mensagens muito eficientemente,então, pala cada classe z existe um símbolo
com probabilidade menor que l/m (se não existir, todos os símbolos de todas
as classes possuem probabilidade l/m fazendo com que este modelo nunca
comprima). Sendo assim, dependendo do valor desta probabilidade, o código
obtido pode possuir comprimento arbitrariamente maior' que a mensagem
original.

Para os modelosadaptativos,por sua vez, é possívelo cálculode um
limitesuperiorpala o comprimento
do códigoobtido. Para o métodoA

quando t > m, a equação 2.30 possui pior' caso quando existe uma classe zoom c' = t e c'" :: {/m, logo, .E''l é limitado por:

'"'-:"-«,:

(;

---:«,

(2.40)

No caso de mensagens muito grandes, onde t » m, este limite se aproxima
de

l?''l $ t lgm + m '+" l lgt.

(2.41)

Como o comprimento da mensagemoriginal usa lg m bits por símbolo, então,
o comprimento do código obtido pelo método A é no máximo o da mensagem
original acrescido de um falar proporcional a lgt.
Para o método B, o pior caso na equação 2.35 ocorre quando todas as
classes de equivalência possuem c' = t//T e todos os contadores c'" valem
t/Ã'm, implicando na seguinte inequação:

'' '

«-.(;--«

«),-««-.,L'-"-.(«-o'

(2.42)

No caso de mensagens muito grandes, onde t » m, este limite se aproxima
de
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EB ; tiKm+!:(!1lÍ:-yiKt.

(2.43)

Pelo mesmo modo, o comprimento do código obtido pelo método B é no
máximo igual ao original acrescido de um fatos proporcional a lgt.

2.4

Modelos adaptativos de contexto-finito

Nesta seção, estudaremos uma maneira adaptativa de construir modelos de
contexto-finito. Como já foi visto, um modelo de contexto-finito de ordem-a
é determinadopor uma. função de equivalência U, que quando aplicada a
uma palavra Z/, retorna a classe de equivalência representada pelos últimos a
símbolosde 3/. Na seção anterior, vimos que as probabilidadescondicionais,
relacionadasa uma certa classe z em um modeloadaptativo, são obtidas pelos
contadores c" de cada símbolo # já processados de g/.
Intuitivamente podemos supor que para grandes mensagens, quanto maior
for a Ordemusada, melhoresresultados são obtidos. Esta suposição é incorrera ao observarmos o problema da freqüência zero, já que o mesmo surge
como um obstáculo ao uso de grandes contextos no processo adaptativo. Isto
se deve ao fato que, ao usarmos uma ordem elevadaexistirão inúmeras classes com contadores nulos, e neste caso, a estimativa não levará em conta a
estrutura da mensagem. Poi exemplo, se o modelo usado tiver ordem-8 e
o alfabeto tiver m símbolos, então, o modelo possuirá m8 classes, e assim,
poderão sei necessárias m9 estimativas usando algum método de freqüência
zero, isto é, em cada classe no máximo m símbolosserão assim estimados.
Por outro lado, se utilizarmos contextos pequenos, a compressão não será
muito grande, já que a estrutura da mensagemjá processada será pouco
analisada na estimativa dos símbolos restantes.
Uma maneira de resolver este dilema é aplicar uma "mistura" de ordens ao
modelo. Para isto, fixamos uma ordem máxima o-e os símbolossão estimados
através de uma combinação entre as estimativas pala contextos menores ou
iguais a a. Ao longo desta seção veremos alguns métodos de se combinar
estas estimativas, além de nossa própria implementação.
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2.4.1

Mistura de estimativas

Para este novo estudo, saião introduzidas novas funções de equivalência Zi,G,
as quais levam uma palavra y na sua classe de equivalência z{, conforme

uma ordem-i. Para modelosde contexto-finito,a função Zi4leva Z/na classe
z{ representada pelos últimos { símbolos de Z/. Definiremos, também, uma
função especial ZI/:i, que levará uma palavra y na classe z.i, na qual todos os
símbolo são eqüiprováveis. Se assumirmos que o alfabeto .4 possui m símbolos
e w C .Á, então, p(wlz-i) = 1/m. O número total de classes de equivalência
deste novo modelo é igual a soma do número de classes para cada ordem (de
0 à máxima a) mais a classez-i, logo, vale l+m+ m2 + ...+ m"
Feitas estas definições iniciais, podemos então veiificai como é feita a
estimativa de um símbolo m para um modelo de ordem máxima a. A probabilidade condicional de um símbolo w, dado que a palavra y ocorreu, equivale
à soma ponderada das probabilidades condicionais para cada uma das ordens
menores ou iguais a o-. Isto é:

P"isto(u,IZ/
)

«.p(.«1..),

(2.44)

onde u. é um peso atribuídos oi'dem o e zo = Uo(g). De agoraem diante denotaremos a probabilidade condicional mista de um símbolow, apenas por p(w),
e a probabilidade condicionalde oi'dem o por po(w), já estandoimplícitas a
classe z. e a palavra .lá processada y. Denominaremos os contadoresc''"
apenas poi c.(w), e o c'' por (-;., logo:

E ..(«).

0.

wC,4

(2.45)

Corno um exemplo inicial, calcularemos a probabilidade condicionalp.(w)
de um símbolo to por:
Co(W

P.(.«)

(2.46)

l

m>
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Com esta nova estimativa de probabilidades,vemos que o problema da freqüência zero não existe mais, já que todos os símbolos possuem pelo menos
uma probabilidade p. não-nula em alguma classe entre as ordens --l e a, e
como a sua probabilidade final é a soma. ponderada de suas probabilidades
condicionais p., então, pal'a uma. escolha adequada dos pesos uo, ela é nãonula

O único problema, agoi'a, é a definição dos pesos uo. Eles devem sel'
definidos de forma a, nunca.obter uma probabilidadefinal nula para algum
símbolo w. Uma maneira de deflní-los é assumir um conjunto de pesos fixos, e
outra, é adapta-los conforme o processo, dando maior peso a ordens maiores
no decorrer do processo. Nenhuma destas escolhas, porém, levam em conta

o fato que a importância de uma ordem o valia de acordo com sua classe

zo e suas freqüências c., isto é, podem existir clsses de ordens elevadas que
ocorreram poucas vezes, as quais devem receber pesos pequenosl do mesmo
modo classes de ordens menores que ocolieiam muitas vezes, as quais devem
receber pesos maiores no decoriei do processo. Um modo mais coerente, é
alocal em cada classe z. um espaço de código que indica a possibilidade do
próximo símbolo to poder ser estimado poi uma classe de ordem menor. Alocado este espaço, mostratemos que o peso relacionado a esta classe indicará
a probabilidade do próximo símbolo sei estimado usando apenas estimativas
da mesma.
O espaço avocado pala a possibilidade do próximo símbolo ser estimado
por uma classe de ordem menor que z., sela igual a probabilidade de ocoirei

um símbolo novo em z., e este deverá decrescerconformemais símbolos

ocorrerem em z.. Cada vez que um símbolo novo ocoirei em alguma classe
z., as classes de ordens menores que o devem sei consu]tadas, e, o peso total
atribuído a estas deve depender exclusi\.ainente da probabilidade de um novo
símbolo ocorrer em z.. Poi exemplo, se a probabilidade de um novo sírübolo

oconei em z. é de 0.1, então, z, deve ter peso 0.9, e todas as clmses de
ordem menor que a devem, juntas, ter peso 0.1.

Denominaremos por probabilidade de escapee. da classe z., a probabilidade de um símbolo novo ocorrer em uma classe z.. Pelos argumentos
anteriores, podemos, então, calculamo peso de cada classe conforme sua probabilidade de escape por:
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«.(") - 1 1.'=:) n;.....:',,

--l $ o < a,

(2.47)

onde o-é a ordem máxima do modelo, e e.i = 0, pois, qualquer símbolo pode
ser estimado na ordem --l. Podemos verificar, também, que a soma dos pesos
de todas as ordens possui valor 1, o que é esperado 8
A vantagemdo uso das probabilidades e. é que elas são de maior compreensão e visualização do que os pesos uo, os quais podem se tornar muito
pequenosde uma maneira rápida. Veremos, mais adiante, que o mecanismo
de calcular probabilidadescondicionais usando probabilidadesde escape é
muito mais fácil de se implementar do que o cálculo a partir da soma pondefada
A contribuição da probabilidade condicional p. na probabilidade final pode
ser calculada inteiramente usando as probabilidades de escape, isto é:
a

«.P.(«,)

11 e.(l

{=o+l

e.)p. («« ) .

(2.48)

A tabela 2.4 mostra um exemplode um modelode ordem máxima a = 4,
sobre o alfabeto.4 = {a,e,{,o,u}, onde as probabilidadesde escape são
obtidas por 1/(0. + 1), e os pesos são obtidos pelo procedimento visto acima.
O método de escape para o cálculo das probabilidades é um mecanismo
que resolve o problema da freqüência zero A escolha da probabilidade de
escape a ser usada é de fundamental importância na eficiência da compressão,
quanto mais esta indicar a chance excita de um símbolo "novo" ocorrer em um
certo contexto, maior compressão se poderá obter. Não há, porém, nenhuma
base teórica na escolhade uma probabilidade de escape ótima, veremos que

uma poderá se comportammelhor para uma certa fonte e pior para outra.
Estudaremos nas próximas seções os métodos mais utilizados para o cálculo
destas probabilidades, inclusive um novo pol nós descoberto.
apara observar que a soma dos pesos vale 1, basta desenvolvera fórmula:

E:;:.: uj =(1 - e,) + e.(l - e.--) + e.e.--(1 '«-,) + ... +e.e.--e.-,...eo(1),
onde cancelandocada um dos produtos obtemos l.
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Contexto

ord
0

Cone.

c.

pmista

Pesos

a

e

546

1601
2250

2250

á

o

l

u

Escape

Uo

Tabela 2.4: Cálculo das probabilidades mistas com probabilidadede escape
1/(C.

+ 1) para a palavra

2.4.2

"aeeáa

aeáeaeá" sobre o alfabeto .A = {a, e, {, o, u}.

Probabilidade de escape A

Este primeiro método é similar ao método A visto na seção anterior para
resolver o problema da freqüência zero. Ele se baseia em calculei a probabilidadede escapede tal maneira, que diminua conformemais símbolos
são processadosem um certo contexto de ordem o. Logo, e? é obtido pela
alocução de uma unidade "extra" sobre o número total de símbolos que já
ocorreram em z., com isto, temos:
(2.49)
Por exemplo, se um contexto ocorreu até certo instante 4 vezes (sem contar
a última, se ele for o contexto anual), então, a probabilidade de escape será
e? = 1/5. A probabilidade p:(w) de cada símbolo w (sem levar em conta o
escape) é obtida pela relação entre o número de vezes que o símbolo ocorreu
dividido pelo número de vezes que o contexto ocorreu:
«:'(«) -
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'M.

(2.50)

Se no contexto mencionado o símbolo a ocorreu três vezes, e o símbolo o uma,
então, a probabilidade de a é 3/4 e de o 1/4. Levando em conta o escape, a
probabilidade para cada símbolo w no contexto fica igual à:

0 - .J)p?(w)- á;lT{.

(2.51)

Mais adiante, utilizaremos apenas esta última como a probabilidadepara cada
símbolo de um contexto, usando o método A. Na tabela 2.4 as probabilidades
de escape são calculadas usando este método.

2.4.3

Probabilidade de escape B

Este novo método, apesar do nome, não é o mesmo visto na seção anterior.
Ele baseia-se em calcular a probabilidade de escape a partir do número de
símbolos distintos que ocorreram em um contexto. Por exemplo, se um contexto de ordem o ocorreu 30 vezes, e destas apenas temos o símbolo a, então,
a chance de um símbolo diferentede czocorrer é pequenaspor outro lado, se
dentro destas 30 vezes temos 15 símbolos distintos, a probabilidade de ocorremum símbolo "novo" é provavelmente maior, já que neste caso se deu uma
maior variação de símbolos. Podemos, assim, estimei uma probabilidadede
escape igual à 1/30 no primeiro caso, e 15/30 no segundo. Para a obtenção
desta estimativa, o método B usa o procedimento de subtrair uma unidade de
cada um dos contadores c. dos símbolos que aparecem em certo um contexto,
sendo que estas unidades serão usadas para a estimativa da probabilidade de

escape. Esta subtraçãopode servir como um filtro a símbolosque ocorrem
de modo anómalo em um contexto. Como exemplo,se um contextoaparece
3 vezes, dentre as quais o símbolo a duas e o símbolo o uma, então a probabilidade de a será (2 -- 1)/3 = 1/3, de o (1 -- 1)/3 = 0, e de escape 2/3. Neste
caso, somente o próximo o será estimado como um símbolo novo. Logo, a
probabilidade de escape ef do método B, é obtida por:
(2.52)
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onde, como na seção anterior, q. indica o número de símbolos distintos que
ocorreram no contexto de ordem o. A probabilidade de cada símbolo, sem
considerar o escape, fica:

,f(«)-

'x" ':,

(2.53)

assim um símbolo não é estimado antes de aparecer duas vezes. Levando em
conta o escape, a probabilidade pala cada símbolo vale:

(l - .f)pf(.«)

2.4.4

\-/ o

(2.54)

Probabilidade de escape C

Este método é similar ao métodoB, porém, inicia a contagemdos símbolosa
partir de sua primeira ocorrência. Como a probabilidadede escape leva em
conta o número de símbolos diferentes em um contexto, esta necessitará ser
um pouco menor que a anterior, pois, neste caso, os símbolos possuem maior
probabilidade, logo, temos:

,c

(2.55)

A probabilidadede cada símbolo w, sem considerar o escape, vale

,S(«) - '.(w).

(2.56)

Levando em conta o escape temos a probabilidade final

0 - .S)pSOd- z?gài.
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(2.57)

2.4.5

Probabilidade de escape R

Este novométodo,por nós introduzido,foi obtidoda idéia do métodoB

que só leva em conta símbolos que ocorrem mais de uma vez. Desta vez,
alocaiemos para o escape um espaço proporcionalao número de símbolos
que ocorreram no máximo "uma vez" no contexto. Tal mecanismo pode ser
claramentejustificável, .já que símbolos que aparecem mais de uma vez no
contexto, não devem ajudar no peso do escape, pois, são símbolos que devem
ocorrer novamente no contexto. Definiremos, assim, uma nova função ç.l que

indica o número de símbolos distintos que ocorreram "uma única vez" no
contexto de ordem o. Esta nova função pode sei generalizada por:
q: = 1.«c .'! : 0 < c.(.«) 5; rl,
sendo que q. = q:".

Como no método A, neste caso adicionalemos

(2.58)
uma

unidade ao escape, já que todos os símbolos de um contexto podem ter ocor-

rido mais de uma vez, e sem esta adição, o espaçoalocado seria nulo. Este
método, inicia a contagem dos símbolos a partir de sua primeira ocorrência.
Com isto, a probabilidadede escape ef é calculadapor:

c.+çã+l

(2.59)

A probabilidadede cada símbolow, sem considerar o escape, vale

,f(«)- 'M.

(2.60)

Levando em conta o escape temos a probabilidade final

0 - .f)pf«0 -

78

a;?:l:\=.

(2.61)

Nestes quatro métodos de cálculo da probabilidade de escape, não levamos em conta o fato de que esta probabilidade deve decrescer para um certo
contexto, se no mesmo o número de símbolos diferentes estiver muito próximo
ao número de símbolos do alfabeto, ou seja, q. = m. De fato, quando usarmos alfabetos grandes, este problema não existirá, pois, poucos contextos
terão tal número de símbolosdistintos. Já no caso de um alfabeto menor.
por exemplo, o alfabetobinário, a maioria dos contextosteta um número de
símbolos distintos igual a 2. Para estes casos podemos redefinir o cálculo
das probabilidades de escape, devendo, contudo, lembramda estratégia usada
para indicar o final de uma mensagem,vista anteriormente. Se adotarmos
um símbolo especial para indicamfim da mensagem, nunca poderemos assumir que algum contexto tenha probabilidade de escape nula, pois, neste caso,
podemos estimar este símbolo com probabilidade nula. Sendo assim, com o
uso do símbolo especial pala fim de mensagem, os métodos vistos funcionam
bem, não necessitando da mudança no cálculo. No caso de soubermos o comprimento da mensagemou no caso de uma transmissão contínua, onde não há
a necessidade de um símbolo especial, podemos diminuir consideravelmente,
ou até anular, a probabilidadede escape, conforme o número de símbolos

distintosse aproximardo tamanhodo alfabeto.

2.4.6 Exclusão
No cálculo das probabilidades mistas, verifica-se que o tempo gasto é muito
alto, já que para o mesmosão necessáriastanto a obtençãodas probabilidades de cada ordem como a soma ponderada das mesmas. Como foi visto no
capítulo anterior, o código aritmético necessita para o processamento, além
das probabilidades individuais, as acumulativas de cada símbolo, e para as
quais o cálculo de todas as individuais faz-se necessário. Além disto, as probabilidades mistas podem sei muito pequenas, acarretando, assim, a necessidade do uso de um codificador aritmético de grande precisão. Sendo assim,
o uso de probabilidades mistas é uma técnica não muito prática, apesar de
satisfatória do ponto de vista de compressão.
O método de escape pode ser usado como base a uma nova técnica que
aproxima o cálculo das probabilidades mistas, e denomina-se ezclusâo. Ela
baseia-se em estimar o símbolo dentro do contexto de maior ordem no qual
ele possui uma probabilidade não-nula. Poi exemplo, se estamos processando
um símbolo w usando um modelo de ordem máxima a, então, o contexto de
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ordem a é o primeiro a sei consultado. Se neste o símbolo to é estimado
com probabilidadenão-nula, então, somenteesta estimativaé usada para
codificar w. Caso contrário, envia-se uma probabilidade de escape, e a ordem exatamente inferior é consultada pata a estimativa. O mesmo procedimento é executado até que um contexto estime to com probabilidade não-nula.
Este processo sempre é finalizado, já que no contexto de ordem --l todos os

símbolossão estimadoscom probabilidadenão-nula. Desta maneira, cada
símbolo é codificado por uma seqüência de probabilidades de escape, seguida
pela probabilidade do símbolo em um certo contexto.
O termo exclusão é empregado, pois, nesta técnica, todos os contextos de
ordem menor ao contexto usado na estimativa são excluídos da probabilidade

mista final. Além disto, todos os símbolos que são encontradosem contextos maiores ao usado para a estimativa podem ser excluídos do cálculo da
estimativa nos contextos menores, já que estes nunca poderão se] estimados
nos mesmos. Isto pode ser executado, assumindo zero aos contadores c. dos
símbolos encontrados em contextos de ordem maior que o. Deve-se salientar,
que estes contadores apenas são zerados quando da estimativa de um símbolo
em um certo instante deste contexto, voltando ao seu valor original após, já
que, em outro instante podem ocorremcontextos de ordens maiores distintos

aos anuais. A tabela 2.5 é obtida a partir da tabela 2.4, onde podemosverificar a técnica da exclusão. As entoadas em que aparece ©indicam que o
símbolo foi excluído.

A tabela 2.6 mostra como é codificado cada símbolo do alfabeto para
a mesmapalavra da tabela 2.5, ].Ê$g]indica que foi processadoum escape.
Por exemplo, o símbolo o é codificado por "t]Ê$11[êlÊ] [311allêlg [lê$il i" com

probabilidadesrespectivas1, 1/2, 1/2, 1/2, 1, 1/2, onde o primeiro[lÊ$E]é
uma transição do contexto eae{ para ae{, o segundo,de aed para eí, e assim
pol diante. O símboloo só é estimado,então, no contextode ordem --l.
Pode-se veiificai que os contextos que não estimam nenhum símbolo possuem
probabilidade de escape igual a l (no exemplo, os contextos de ordem 4 e 0).
As probabilidades de cada símbolo na tabela 2.6 são calculadas assumindo o
escape, ou seja, multiplicadas

por (l -- e.).

A exclusão no contexto anual dos símbolos que já ocorreram em contextos
de ordens maiores, acarreta em um consumo de tempo considerável, pois,

feita esta é necessáriorecalculai todas as probabilidadesdos símbolosrestantes, inclusive a de escape.

Para resolver este problema,

pode-se empregam

a técnica de ezc/usãoparcial, a qual se comporta da mesma maneira da ex80
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Tabela 2.5: Cálculo das probabilidades mistas, usando a técnica de exclusão,
com probabilidade de escape 1/(0.+1) para a palavra "aeeÍaiiaeáeaee" sobre
o alfabeto .4 = {a, e, {, o, u}

clusão, no sentido de ignorei estimativasde contextosmenoresao usado,

pol'ém, não exclui símbolos ocorridos em contextos de ordens maiores. Esta
técnica têm uma certa perda na compressão (aproximadamente5%), já que
gasta espaço em alguns contextos com símbolos que nunca serão estimados,
porém, obtêm uma certa melhora no tempo de processamento. Na prática, o
tempo gasto é metade do gasto com uma exclusão total.
Em geral, ao se processar um símbolo w, o modeloé atualizado incrementando-se os contadores co(w) para todas as ordens de 0 à ordem máxima. o'. Na
técnica de exclusão,porém, somenteum contextoé usado para a estimativa
de w. Como conseqüência, um novo procedimento, chamado de contagem
parcial, pode ser adorado. Este procedimento faz com que o contador de um
contexto não seja incrementado se o símbolo foi estimado em um contexto
de ordem maior, ou se.la, o símbolo só é contado no contexto em que ele,
l ealmente,foi estimado. Com isto, os contadoresassociadosa cada contexto

indicam o número de vezes que o símbolo foi estimado no mesmo, e não
um valor "bruto" (correspondentea todas as vezesque o símbolo ocorreu no
contexto ou em contextos de ordens menores). A contagem parcial geralmente
melhora a compressão em 2%, e também reduz o tempo de atualização de
todos os contadores relacionados, veremos exemplos mais adiante.
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Tabela 2.6: Exemplo da codificação usando mecanismode escape com exclusão para a mensagem

2.4.7

"aeeiaáiaeieaeá"

sobre o alfabeto .A = {a, e, {, o, u}

Divisão de freqüências

No capítulo anterior, vimos que o codificador aritmético trabalha com contadores de tamanho fixo pala cada símbolo. Nos modelos adaptativos, cada
símbolo m possui um contador c.(w), que indica o número de vezes que m
ocorreu no contexto de ordem o. Como usaremos um codificador aritmético
para a codificação das estimativas de probabilidades de cada símbolo da mensagem, então, estes contadores devem possuir um tamanho fixo. Sendo assim,
a soma dos contadores em um certo contexto não deve ultrapassar um determinado limite estipulado pelo codificador aritmético, definido poi À'faa.norma
Existem várias maneiras de manter esta soma dentro do limite .IWaz.7torma

, uma delas, inclusive a qual usamos em nossa implementação, é dividir todos os contadores relacionados ao contexto por 2, sempre que alguma soma

atingir .A/az-norma. Após esta divisão, deve-setomai o cuidado para que
nenhum contador passe a valer 0. Para isso, pode-se aiiedondai estes para l
ou eliminar os símbolos associados a estes contadores do contexto.
O mecanismo de manter os contadores com tamanho 6lxonão é tão de-

sastrosona performancetotal do processo,isto é, somentepequenoserros
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ocorrem na estimativa final da probabilidade. Seja pó a probabilidade real
do símbolo b, de acordo com o modelo usado e có o erro devido ao uso de
tamanho fixo, logo, o comprimento final por símbolo do código obtido é:

Ep

b€A

ig(p. +'.)

-E@. ig,. +p. ig 0 + il»

1: ,.

óc,.i

.:,. ... -:!!!z:!!á
in 2

Como a soma das probabilidades estimadas valem 1, então E có= 0, e assumindo que os erros cósão menores que as probabilidadesPÓ, então, a perda é
aproximadamenteda ordem de }: c?. Logo, se Ã/az-nol'mavólei (;, os erros
são da ordem de l/C', e a perda no comprimentomédio final da ordem de

l/a'

Na prática observa-seum fato curioso: a divisão de freqüência melhora,
em vez de piorar, a performance do processo. Este fato entra em total conflito
com o fato das probabilidades serem menos exatas quando usamos contadores

de tamanho fixo. Este paradoxo pode ser resolvido, a partir da. verificação
de que em textos usuais as probabilidades não convergem para algum valor exala, ou seja, variam conforme o instante em que ocorrem. Com isto,
as estatísticas do começo da mensagem podem ser distintas das do final do
texto. Pode-se verificar, por exemplo, neste trabalho, que as palavras mais
freqüentes variam conforme a seção, podemos ver, por exemplo, que no primeiro capítulo a palavra "aritmética" ocorre um número considerável, já no
segundoa palavra "modelo" ocorre mais vezes. Portanto, na prática, estatísticas mais recentes são melhores para as estimativas do que aquelas acumuladas ao longo de todo o processo. A divisão de freqüências tem como conseqüência considerar mais as partes mais decentesda mensagem processada,
do que as que ocorreram já a algum tempo, resultando em maior compressão
na prática.
Vale a pena observar que nem sempre é válida a melhoria na compressão

devido à divisão de freqüências. No caso de mensagensgeradas poi fontes
que não possuem variação nas probabilidades ao longo do processo (fontes
"fixas"), então a melhor estimativa pala a mesma é aquela que obtém probabilidades analisando toda a mensagemjá processada, e não apenas a parte
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mais decenteda mesma. Na prática, como este tipo de mensagemnão é muito
comum, então a estimativa a partir do uso de divisão de frequências têm bons
resultados.
A tabela 2.7 mostra os resultados obtidos poi nossa implementação usando
probabilidade de escape R, ordem máxima igual a 4, exclusão total e contagem
parcial sobre o alfabeto ASCll, com um intervalo de código de 16 bits e uma
freqüência máxima com valores variando entre 8 (3 bits) e 16384 (14 bits).
Os textos contidos nesta tabela fazem parte de um conjunto que é usado como
parâmetro no campo das compressões, sendo a descrição de cada um deles

feita no apêndiceA.

Arquivo
bib
book]
book2
geo
news

objl

obj2

papell

papei2
pic
progc
progl
progp

tians
Média

8

16

32

64

256

1024

16384

2.1356
2.731]
2.3807
5.3073
2.7308
4.2679
2.7862
2.5073
2.5070
4.2935
2.5518
2.0271
2.1995
1.8407
2.8762

1.9947
2.4853
2.1645
4.9990
2.5586
4.0387
2.6290
2.4025
2.3785
3.4859
2.4500
1.8769
2.0284
1.7004
2.6566

1.9442
2.3681
2.0698

1.9317
2.3174
2.0333

1.9284

2.4818
3.8988
2.5585
2.3732
2.3355
2.7898
2.4268
1.8156
1.9296
1.6418
2.5329

2.4465

1.9288
2.2887
2.0163
4.6778
2.4204
3.7485
2.5219

1.9284
2.2837
2.0142
4.6766
2.4124
3.7121

4.8267 4.7345
3.8255

2.2845
2.0145
4.6768
2.4135
3.7199

2.5192 2.5196
2.3652 2.3652 2.3652
2.3210 2.3206 2.3206
1.348]
0.9575 0.8148
2.4222 2.4222 2.4222
1.7755
1.7726 1.7723
1.8006
1.7867 1.7828
1.6032
1.6011 1.6008
2.4573 2.3742 2.3416 2.3304
2.529]
2.3671
2.3248
2.1955
2.4226
1.7913
1.8652
1.6172

Tabela 2.7: Médias de compressão (bits/char) usando freqüência máxima
com um número variado de bits.
Podemos notar pela tabela 2.7 que o melhor valor, na prática, para a
freqüência máxima é geralmente 16384(14 bits), porém, com pouca variação

em relação aos valores menores (15% melhor que o caso de .A/az-norma = 8 e
0.36% que o caso de À4'az-norma= 1024) . Esta melhor eficiência pala modelos
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de freqüência máxima maior se deve a existência de uma certa uniformidade
das freqüências ao longo destes textos.

2.4.8

Tamanho do alfabeto

Em geral um arquivo texto de computador é baseado em bytes (8 bits), logo,
o tamanho do alfabeto é de 256 símbolos. Entretanto, existem arquivos, que

ao invés de 8 são baseado em números diferentesde bits, por exemplo: urn
arquivo que contém uma imagem pode ser baseado em l bit, e um arquivo
contendo números inteiros em 16 bits. Logo: o tamanho do alfabeto é um
parâmetro que vale a. pena-sei analisado. Uma cadeia de 8 bits pode ser
dividida em duas cadeias de 4 bits, ou oito de l bit. Se mantivermosfixo o
comprimento do contexto, retemos uma ordem máxima maior para a mistura
de probabilidades. Sendo assim, conseguiremos,em coitos casos, melhores
resultados. A tabela 2.8 mostra resultados pala tamanhos de alfabetos variados, a partia dos mesmos parâmetros da tabela 2.7, sendo que pala alfabetos

com símbolosde l bit, temos ordem máxima igual à 32, para 2 bits ordem
de 16, para 3 bits Ordem de 12, para 4 ordena de 8, e, acima de 7 ordem de 4.
Pela tabela 2.8 notamos que, na prá.Liga, conseguimos maior compressão
em modelos com alfabetos de tamanho 256 (8 bits). Isto se deve ao fato de que
na maioria dos casos, os textos são organizados em bytes (8 bits). Verificamos
que o arquivo "pic" que contém uma imagem, possui pouca variação em seu
desempenho pala os vários tamanhos de alfabetos. Notamos, também, que os
alfabetos de tamanho 16 (4 bits) conseguem uma compressão muito próxima
(13%)pior) da atingida pelo alfabeto de tamanllo 256. Isto porque um símbolo
de 8 bits pode ser dividido em dois de 4, e o alfabeto de 8 bits pode ser visto
como um alfabeto onde cada símbolo é formado poi dois símbolos de 4 bits.
E possível, também, construirmos alfabetos onde cada símbolo não é visto

como um simples símbolo, lhas como uma concatenaçãode mais símbolos,
sendo denominado de ezle7zsãodo a4faZ)eto. Neste caso o alfabeto pode
se] construído adaptativamente, ou se:ja, crescer conforme a mensagem vai

sendoprocessada. Não tiatatemosneste trabalhotais casos, nos restringindo no máximo a alfabetos de tamanho 256, pois, como estamos restritos
às condições impostas pelo codificador aritmético, onde ao trabalharmos com
um espaço de codificação de 16 bits, só podemos calculamfreqüências de no
máximo 14 bitsl se usarmos alfabetos maiores, necessitaiíamos de freqüências
85

At'quivo
bib
book]
book2
geo

news
ob.jl
obj2
paperl
paper2
plc
progc
progl
pi'ogp

tians

Média

1 bit
5.686]
4.2819
4.2749
13.9374
6.4133

Tamanho do alfabeto
2 bits 3 bits 4 bits 7 bits

3.2737
3.0390
2.8557
7.4457
3.8123
lO.1265 5.5644
6.9253 4.0288
7.5580 4.2276
6.5913 3.8759
1.4829 1.0662
7.9733 4.3594
5.3243 3.0678
5.7545 3.2253
5.1011 2.9053
6.53o8 3.7676

3.4372

2.2690
2.4823
2.2302
5.2788
2.7487
4.0874
4.1175 2.8949
4.2926 2.8157
4.0297 2.7103
0.9486 0.8677
4.4182 2.8893
3.3086 2.1074
3.4674 2.1559
3.2903 1.9546
3.8068 2.6780

3.3465
3.1227
6.3213
3.9204
5.2746

3.1044
2.8399
2.778]
5.6830
3.5774
5.3419
4.0270
3.9205
3.4347
0.8494
4.2009
3.0183
3.3057
3.1941
3.5197

8 bits
1.9284
2.2837
2.0142
4.6766
2.4124

3.712]
2.5196
2.3652
2.3206
0.8148
2.4222
1.7723
1.7828
1.6008
2.3304

Tabela 2.8 Médias de compressão (bits/char) usando alfabeto de tamanho
variado.
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consideravelmente maiores

2.4.9

Algoritmos adaptativos

Descreveremos, agora, alguns dos algoritmos existentesbaseados em contextofinito, os quais utilizam as técnicas descritas nesta seção. Eles necessitam de
um codificador aritmético (algum dos vistos no capítulo anterior) pata codificar as estimativas calculadas por cada um dos modelos, e, todos usam
contextosde ordem --l até uma lidem máxima a.
Os quatro primeiros algoritmos são denominados pelo prefixo PPÀ4 ( "prediction by paitia] match") acrescido da letra que indica o método usado para

o cálculo das probabilidadesde escape. São eles: PPMA, PPMB, PPMC
e PPMC'. Os algoritmosPPMA e PPMB, descritosem l3j, usam a técnica
de exclusão,

e não fazem divisão

de fieqüências

(somente

quando

ocorrem

ouer$ow), sendo que PPMA utiliza o método A de probabilidade de escape,
enquanto PPMB, o método B. O algoritmo PPMC, descrito poi Moffat em

j131,foi desenvolvidocom o objetivo de melhorara compressãoe o tempo

de processamento. Pala isto, ele utiliza o método C de probabilidade de escape, contagem parcial, e executa divisão de freqüências para um espaço de
freqüências em 8 bits. No mesmo artigo, Moftat descreveum outro algoritmo,
denominado poi PPMC', que é semelhante ao PPMC, porém, utilizando exclusão parcial, e assumindo um limite superior para a memória reservada ao

modelo,isto é, quandoa memórianecessáriapala o modelofoi esgotada.ele

re-inicializa o processo descaitando o modelo já construído. Este algoritmo
foi desenvolvido com o objetivo de obter mais rapidez e de limitar a memória
iequeiida, e pala tal possui uma certa perda na compressão.
Um novo algoritmo, por nós desenvolvidoe denominadopoi PPMR, usa
o método R de probabilidade de escape, exclusão total e contagem parcial.
Mais adiante, veremos que, na prática, ele é o que obtém melhores resultados.

2.4.10

Implementação dos modelos

Um problema que surge na implementação dos algoritmos baseados em contexto-finito é a implementação dos modelos. Os modelos de contexto-finito
de ordem mista, como foi visto até agora, necessitamarmazenar, pala cada
ordem de --l até a máxima a, os seus contextos representativos de maneira
adaptativa, ou seja, o contexto só será avocadoa medida em que ele ocoliei
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na mensagem. Além deste armazenamento,deve-selevar ern conta o tempo
gasto com exclusões, contagens, e cálculo de estimativas.
A impjernentaçãoque estudaremos,e a qual usaremos,é baseada em
árvore. Esta áivoi'e é caiacteiizada poi armazenamen] cada nó um símbolo,
mais precisamente, um contexto, e o número de vezes em que ele ocorre
ao longo do processo. Este tipo de árvore é denominadana literatura poi
"arie" (ou árvore digital), a qual denominaremossimplesmentepot árvore de
contados. Cada nível n da árvore de contextos representa.o modelo de lidem
n, logo, a profundidade da árvore indica a ordem máxima do modelo mais l,

já queo nível0 iepiesentaa.ordem--l.

Em nossa árvore, cada nó é iepiesentado poi 2 ponteiros: ./iZAoque aponta
pala uma cadeia de símbolos que tem como prefixo o contexto que caracteriza

este nó, e praz que aponta pala-um próximo contextode mesmaordem, um
identificador car que armazena o símbolo do contexto, e um contador /req que
indica a freqüênciaque este ocorreu ao longodo processo.
O procedimento de construção da árvore é inicializado com um nó raiz,
que representa o contexto de Ordem --l. A cada passo do processo, existem a
ponteiros, cada um apontando pala o contexto anualde cada uma das ordens
de --l a a. No início, todos estes ponteiros apontam pala a raiz, e, a medida

que o processo vai sendo executado, cada unl deles irá apontar pala sua
ordem coilespondente. A figura 2.3 mostra a árvore de contextos de ordem
máxima 2 ao final do processamentoda mensagem"aee a {aeÍeaei"
O espaço máximo gasto com a árvore de contextoé da ordem de m',
onde m é o tamanho do alfabeto e a é a ordem máxima do modelo. Tal valor
pode ser atingido quando, poi exemplo, este modeloé aplicado a uma mensagem compostapoi símbolosaleatórios independentes,e, neste cmo todos os
contextos poderão possuir todos os m símbolos. Existem casos em que não
temos espaço suficiente pala a construção completa da árvore de contextos,
com isso, devemosestudei uma maneira de limitei o espaço sem que haja
muita pei'da na eficiência do algoritmo. A estratégia descrita. em l41 resolve
este problema, limitando o espaço reservado pala a árvore e fazendo com que

o algoiitmo não tenha muita peida na eficiência. A estratégia se baseia em
armazenamum espaço fixo para os nós da árvore, e, quando o espaço é esgotado, o processoé suspensoe a árvore descartado. Para.evitar grandesperdas
de eficiência, a medida. que a árvore é construída, mantêm-se uma lista circulamcontendoos últimos símbolosprocessados. Em l41o tamanho desta lista
é de 2048 símbolos, e é este tamanho que usaremos em nossa implementação.
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4

ordem 2

Figura 2.3: Arvore de contexto após o processamento
''aeeíaíáaeáeaei" para um modelo de ordem máxima 2.
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da mensagem

No momento que a á.lvore é descaitada, unia nova áivoie de contexto é construída a partir dos símbolos da lista, e o processo é ie-iniciado. A estratégia

de guardar os últimossímbolospala uma nova inicializaçãoda áivote faz
com que esta já esteja adaptada para os últimos símbolos da mensagem, não
ocorrendo, assim, peida de eficiência pelo aprendizadoda distribuição dos
contextos recentes. Pala modelos de ordem máxima grande (a > 4) não se
deve limitei o espaço ieseivado à áivoie em um tamanho pequeno, pois, nestes casos, o espaço se esgotaria um número elevado de vezes tomando, assim,
a eficiência bem comprometida.
A tabela 2.9 mostra a compressão obtida usando o algoritmo PPMR com
ordem máxima 4, e, limitando-se o espaço reservado à arvore com tamanhos
variados. A nossa implementação mantêm sempre os nós com tamanho fixo,
o qual pode vaiiat de acordo com o máximo de espaço avocado,já que, pala
espaços menor'es,podemos utilizar ponteiros de tamanho menor. Verificamos,
por esta tabela, que ao usarmos a estratégia em l41,a peida de eficiênciaé
de 16% quando trabalhamos com espaço limitado em 300 1<bytes, o que não

é tão desastrosocasohaja a necessidadede limitaçãono espaço.

Uma ouvia questão a ser analisada é o tempo gasto com a atualização do
modelo. Quando um símbolo é processado deve-severificar a sua ocorrência

em cada contextoanual, de ordem 0 à o-, e, incrementarseu contador em
contextos que ele ocorre, ou adiciona-lo aos que ainda ele não ocorreu. Para
esta simples operação, usando a árvore como foi descrita, gastamos tempo da
ordem de am, onde m é o tamanho

do alfabeto.

Este tempo pode decrescem

à ordem de alem se, ao invés de uma lista simples para representarum

contexto, o representarmos em forma de unia árvore de busca binária. Esta
representação, porém, fica sem muito sentido no caso de usarmos exclusão
total, pois, para este caso, devemosanalisar todo o contexto para estimei as
probabilidades.
Vejamos o tempo gasto com o cálculo das probabilidades. Esta análise

deve levar em conta uma técnica de cada. vez. Se a. técnica usada for a

exclusão total, necessitaremos consultei todo o contexto antes de fazermos a
estimativa, ocasionando, com isto, um tempo total da ordem de o-m. Contudo,
ao usarmos exclusão parcial este tempo pode ser deduzido. Esta deduçãopode
ser feita de valias maneiras, uma delas é colocamsempre o último símbolo
lido na frente da lista. Desta forma observa-se, na prática, que o símbolo a
ser estimado no contexto aparece, geralmente,no início desta lista. Outra
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Ai'quivo
bib
bookl
book2
geo
news

ob.jl
ob.l2

paperl

paper2
pic
progc
pi'og]
pi'ogp

trens
Média

Tamanho do espaço pata a árvore(em l<bytes)
IOO ]<b 200]<b 300 1<b 600 1<b 1000 Kb ilimit.ado
1.9284
1.9284
3.2528
2.8379
2.5861
2.1929
3.3222
3.1534 2.8747
2.6780 2.2837
3.6311
2.2603 2.0142
3.1913
2.8750
2.7082
2.4197
4.9709
4.8895 4.6766
5.2977
5.1653
5.0873
2.8167 2.4124
3.6406
3.3348
3.1970
2.9630
3.7221
3.712]
3.712]
3.8456
3.7790 3.7028
2.5519
2.5196
2.9228
2.7427
2.6738 2.6096
2.3652
3.1637
2.8358
2.683o 2.3896 2.3652
2.3206
2.8940
2.7258
2.4752
2.3206
3.2307
0.8148
0.8418
0.8268
0.8190 0.8163 0.8146
2.4222
2.4222
2.4222
2.6320
3.0250
2.755o
1.7723
1.7723
2.0362
1.9094
1.8396 1.7723
1.8708 1.7828
1.7828
1.7828
2.0190
1.9192
1.6008
1.6008
2.5293
2.1245
1.9207 1.6418
2.8087
2.6857 2.5038
3.0448

Tabela 2.9: Médias de compressão (bits/char) usando vários tamanhos de
espaço pata a árvore de contextos.
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maneira é montei llnla árvore de busca binária para o contexto, tornando o
tempo total da oiden) de a lgm.
Vimos, anteriormente,que os métodos B, C e R pala o cálculoda probabilidade

de escape necessitam,

além da freqüência

do símbolo

anual, conhecem

o número de símbolos distintos de cada contexto, sem o qual a estimativa
não pode ser obtida. Mesmo assim, podemos, pala estes métodos, manter
um contador de símbolos distintos, tornando-os semelhantesao método A, no
qual as estimativas podem ser obtidas apenas pela fieqüência do contexto, e
a freqüência do símbolo atual.
Outro tópico a sei analisado é a divisão de freqüências, a qual gasta um
tempo máximo da ordem de m, pois, quando um contexto atinge freqüência
máxima, no máximom símbolosirão tei sua frequênciadividida. Como este
evento ocorre poucas vezes durante o processamento, não o levaremos em
conta na estimativa final do tempo gasto.
Concluindo, para uma mensagemde comprimentot, o tempo total gasto
pela atualização do modelo é no mínimo da ordem de falem (no caso de
exclusão parcial, e uso de árvore de busca binária), e no máximo da ordem
de to-m (no caso de exclusão total). Em nossa implementação como usaremos
exclusão total, o tempo total gasto será da ordem de to-m.

2.4.11

Análise comparativa

Pala finalizar esta seção, analisaremos a eficiênciados métodos, variando

os paiâmetiosjá estudados. Para estas análisesusaremosa nossaimplementação, o programa "ppm" , que será descrito na próxima seção. Os arquivos usados pala estas análises se encontram descritos no apêndice A, e são
iegulaimente usados na análise de técnicas de compressão.
Vejamos, inicialmente, a eficiência obtida ao empregarmos diferentes valores pata a ordem máxima do modelo. A tabela 2.10 indica as médias de
compressãopala um modelo empregando o algolitmo PPMR, pala ordem
máxima com valores em {2,3,4,5,8, 10}. Podemos verificar que a maior
eficiência é obtida ao empregarmos uma ordem máxima de 4 ou 5, sendo que
valores acima ou abaixo, geralmente, implicam em piores resultados. Isto se
deve ao fato de que a maioria dos textos utilizadossão formados por palavras padião9 de comprimento com valor médio igual a 4, logo, contextos com
bestas podem ser sílabas, ou palavras reservadas de alguma linguagem computacional
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comprimento próximo deste valor implicam enl melhor estimativa.da pi'obabilidade. Podemos veiificai, ainda, que pala o texto "geo" a ordem máxima
2 é a que obtém melhor performance. Isto ocorre devido a este texto sei composto pot números de 32 bits, e a maioria destes números possui os 8 bits
mais significativos iguais a 0, logo, contextos pequenos(1, 2 ou 3) indicarão
este evento muito melhor do que contextos grandes.

Arquivo
bib
book]
book2
geo

ob.jl
ob.i2

paperl
paper2
pic
progc
progl
progp
tians
N/média

a=2
2.6158
2.8894
2.8728

4.5513

3.2313
3.9040
3.0748
2.8820
2.8390
0.8258
2.8612
2.3714
2.2497
2.3419
2.8222

Ordem máxima o do modelo
a =5
a=8
o'= 3 a =4
2.0836
1.9284 1.9215 2.0117
2.4404 2.2837
2.2950 2.4658
2.2436
2.0142 1.9873 2.1105
4.6510
2.6206
3.7422
2.7234
2.454]
2.4114
0.8169
2.4842
1.8900
1.8384
1.7651
2.4403

4.6766
2.4124

3.7121
2.5196

2.3652
2.3206
0.8148

2.4222

1.7723

1.7828
1.6008
2.3304

4.6760

4.6748

2.3969 2.4798
3.722]

3.7500
2.4710 2.4836
2.3911 2.4815
2.3452 2.4633
0.8070 0.8169
2.4417 2.5199
1.7511 1.7735
1.7938 1.8593
1.5793 1.6023
2.3271 2.3924

ct = lO
2.0643
2.5228
2.1810
4.6738
2.5145
3.7623
2.5096
2.5155
2.4996
0.8289
2.5536
1.8183
1.9019
1.6407
2.4276

Tabela 2.10: Médias de compressão (bits/char) vadiandoa ordem máxima do
modelo.
Uma questão que surge ao estudarmos os métodos de cálculo da probabilidade de escape é identificar aquela que obtém melhoresresultados de acordo
com a taxa de compressão. A tabela 2.11 indica a taxa de compressão pala
os algoritmos PPMA, PPMB, PPMC e PPMR. Todos utilizam exclusão total, ordem máxima. 4, e, com exceção do PPMB que utiliza contagem totalto,
ioO PPh4B necessitade contagemtotal, pois semela não obtém compressão,já que

neste caso, os únicos símbolos que serão estimados são símbolosda ordem -l, e com isso
as outras ordens nunca terão símbolos com frequência maior que l.
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os outros utilizam contagem parcial. Pela. mesma tabela podemos natal que
o algoritmo PPMR é o que obtém os mellloies insultados na maioria dos
casos, sendo pior apenas em arquivos que possuem tamanho relativamente
pequeno. O algoritmo PPMC atinge l)ons resultados, sendo muitas vezes
bem próximos ao PPMR. Os algoritmos PPMA e PPlvIB, são os que atingem os piores resultados, sendo na maioria dos casos o PPMA melhor que o

Arquivo
bib
bookl
book2
geo
news

objl
ob.l2

papers
paper2
plc
progc
progl
progp
trans
Média

Algoritmos adaptativos

PPMA PPMB PPMC PPMR
2.0026
2.3332
2.0682
6.0834
2.5815
4.5179
2.8109
2.4800
2.4087
0.8849
2.5934
1.8162
1.8458
1.6433
2.5764

2.1667
2.3610

2.172]
4.6810

2.6967
4.2902

2.901]
2.6695
2.5012
0.8482
2.7738
2.0959
2.0960
1.9657
2.587]

1.9395
2.3303
2.0417
4.7223
2.4281
3.7314

2.5103
2.3696
2.3517
0.8295

2.4112
1.7693
1.7637
1.5827
2.3415

1.9284
2.2837
2.0142
4.6766
2.4124
3.7121
2.5196

2.3652
2.3206
0.8148
2.4222
1.7723
1.7828
1.6008

2.3304

Tabela 2.11: Médias de compressão (bits/char) variando o algoritmo adaptativo com a = 4.

Uma outra análiseque podemosfazer é verificara variaçãoda perfor-

mance ao usarmos, contagem total ou parcial, exclusã.oparcial ou total. A
tabela 2.12 mostra a taxa de compressão para o algoiitmo PPMR, com ordem
4, para exclusão parcial e total, e contagem parcial e total. Pela tabela podemos verificar que ao utilizarmosexclusão total temosum ganho em média
de 8%, e, para contagemparcial, de 5%.
Vimos

anteriormente que uma maneira de resolvem o problema do com
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Arquivo
bib
book]
book2
geo
news

objl
ob.l2

papeis
paper2
plc
progc
pt'og]

pt'ogp

trens
Média

E.P.. C.P
2.1032
2.4335
2.1527
5.1638
2.6237
3.9617
2.7028
2.6186
2.5628
0.8787
2.6706
1.9257
1.933]
1.7119
2.5316

Parâmetros do algoiitmo

E.T.,C.T

2.0301
2.3077
2.0816
4.8265
2.5303
4.0588
2.6859
2.4719

2.3816
0.8844
2.5579
1.9142
1.8874
1.7198

2.4527

E.P..C.T

2.3130
2.5529
2.3117
5.3938
2.8617
4.4449
2.9918
2.8600
2.75o5
0.9992
2.9370
2.1702
2.1465
1.9180
2.7608

E.T.. C.P
1.9284
2.2837
2.0142
4.6766
2.4124
3.7121
2.5196
2.3652
2.3206
0.8148
2.4222
1.7723
1.7828
1.6008
2.3304

Tabela 2.12: Médias de compressão (bits/chai) usando PPMR de Ordem4
variando os parâmetros: E.P.- exclusão parcial, E.T.- exclusão total, C.T
contagem total, C.P.- contagem parcial.
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piimcnto do contcxt.o a sei utilizado pelos rijo(belosde contexto-finito é enl-

piegal mistura de contextos. Contudo, não verificarmos,
ainda, o quanto a
performancedo algoritirlo é melhorada ao erilpiegarmos este tipo de técnica.

A figura 2.4 nos mostra o comporta-mento
do algoritmoPPMR, covil li-

dem máxima 4, exclusão total e contagem parcial en] relação ao número de
sín)bolos processados ao longo do a.iquivo "bookl" . A linha tracejada indica
a compressãoobtida sem o uso de probabilidades mistas, isto é, se o símbolo
não foi estimado no contexto de ordem máxima (no exemplo, 4), então ele é
estimado no contexto de ordem) --l. A linha cheia conesponde a compressão
obtida com o uso de probabilidades mistas. Pela figura, notamos que no início
do processo o uso de probabilidade mista acarreta ern um ganho considerável
na compressão, .já que a maioria dos símbolos são estimados em contextos de
ordens infeiioies. Após lim g)ande número dc símbolos processados, a maioria dos símbolos serão estimados no contexto de ordem máxima, fazendo
com que a diferença entre as duas técnicas se.jainduzida. Sendo assim, pala
arquivos grandes com tamant)o piopoicional ao núinelo de símbolos do alfabeto multiplicado pelo número de classes de equivalênciatotal do modelo, o
uso de probabilidade mista não acaneta em grande contribuição na taxa de
compressão do algoritmo.

2.5

O programa ppm

Nossa implementação, denominada poi ppm, é baseada em modelos de contextos finitos usando codificação aritmética, e pode utilizar como probabilidade de escape os métodos A, B, C ou R. Ela possui a capacidade de empiegai contagem parcial ou total, exclusão parcial ou total, probabilidade
mista ou simples, podendo vadiar a ordem máxima, definir o espaço máximo

a sel alocadopala-a árvorede contextose a fieqüênciamáxima.de cada
símbolo. Como foi observado na seção anterior, o método R de oidenl 4,
com exclusão total e contagem parcial, é o que obtém os melhores resultados

ao longo dos testes. Sendo assim, o algoiitmo possui como valores iniciais estes parâmetros, os quais podem sei alterados na chamada do mesmo.
Este piogiama é público, e para maiores detaltlesfavor me contactar em
(m iis©ime.usp

.br) .

Todos os resultados da seção anteiioi falam obtidos usando o algoritmo
"ppm". A tabela 2.13 foi extraída pa.icialmente de j101. Ela compa-ia diferen96

H

a

g
«

0
0

SIN{BOLOS PROCESSADOS

Figura 2.4: Taxa de compressão usando PPMR corri ordem 4, durante o
processo do arquivo

oti simples(linha

"bool<1" , emprega,ndo

tiace.jade).
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probabilidade

mista (linha. cheia)

tes algoritn[os de coii[piessão, indicando z\tiixa (le con]l)cessão(ltie cada uii]
obtém pala os mesmos ai(ltiivos .lá analisados na seção anteiioi. Os piimeiios
tios algoiitmos são vê\ilaçõesdo algoiitiilo dc Ziv e Lcínpel, (]lic são baseados
cin dicionário. Uma descrição coiilplel,adestes métodos pode sei eticontiada
ilo capítulo 8 de j191. (1) ;compress" do Unir usa um algoiitmo desta classe de
algoiit.mos."HUFF" é o algoiitnlo baseado iio método de Flttftman. "GZIP" é
uin ptogiaina. de compressão, ii]uito utilizado ultimamente e que obténs resultados muito satisfatórios, tt\ntodo ponto de vista de compressão, como com
de tempo. "PPMR4" é o nosso algoiitmo, usando o método de probabilidade
de escape R com orderil íná.xinla4. Pela tabela notamos que nosso algotitrno
obtém os melhores resultados, insultando ein média uma melhora de 14% ern
relação ao "gzip

Ai'quivo
bil)
l)ool(l
book2

Algoiitmos
LZ77 LZ78 LZFG HUFF

GZTP

PPMR4

2.69

1.9284
2.2837
2.0142
4.6766
2.4124
3.712]
2.5196
2.3652
2.3206
0.8148
2.4222
1.7723
1.7828
1.6008
2.3304

geo
news

objl
ob.l2

papers
papers
pic
pt'ogc
pi'ogl
pi'ogp

ttans
Média

3.94

4.13

2.95

4.99

Tabela 2.13: Médias de compressão (bits/chai) obtida pala alguns algoritmos

Neste trabalho só nos preocupamos com a eficiênciados algoritmos do
ponto de vista de taxa de compressão, não levando enl conta o tempo gasto
coral a mesma. A paitii destes testes chegamos ao insultado que o tempo
98

99

médiogastoconaa compressão
a l)aitii do "ppm" é caca de dezvezeso
tempo gasto pelo ''gzip'' . Isto se deve ao fato dos inúmeros paiâmetios usados

pelo nosso piogtama, os quais necessitam de muitas análises ao longo do
processamento. O ptogiama foi desenvolvido desta maneira com o objetivo
de facilitama análise, do emprego ou não, destes mesmos parâmetros.

Valias mudançassão propostaspara um próximotrabalhoao ''ppm",

vamos enumeiai algumas:
- melhora no tempo de processamento a paiti] de un] novo mecanismo de
n tll nl ivnpãn
dna m ndnlnc
wy wv uvu RaRvuvRVHa

- ]nocessamento poi blocos, isto é, dividia a mensagem em blocos e piocessálas independentementepara sei possível a iecupeiação da mensagem, ou parte

dela, mesmose o código estáveldanihcado (transmissãocom puídos).
utilização de outros codificadores, além do aritmético, tais corno Huffman
adaptativo.
- melhoria na estrutura de armazenamento do modelo, tentando reduzir o
espaço necessário para o mesmo.
análise da utilização dos métodos vistos pata a compressão de imagens.

Apêndice A

Conjunto de arquivos
As análises feitas ao longo deste trabalho, usa unl con.Itmtodc arquivos denominados na literatura poi C'omZ)reison ozpus. Neste apêndice, mostraremos
as catacteiísticas de cada um destes arquivos.
bib

arquivo

ASCTI,

formato

"Unix

iefei",

quc contém

livros e trabalhos em Ciência da. Computação.

725 tefeiências

de

Tamanho : 111,261bytes.
boolÇI

arquivo ASCll, não formatado, que contém o livro "Far from the Mad
ding Ciowd" de Thomas Hatdy.
Tamanho : 768,771 bytes.

book2

arquivo

ASCll,

Computei

formato

"Unix tiofT" , que contém o livro "Principles

of

Speech" de lan \\ritten.

Tamanho : 610,856bytes.
geo

arquivo de números de 32 bits, que contém dados sísmicos
Tamanho : 102,400bytes.

Dü\ÁTS

contém "eletionic neu,s"

Tamanho : 377,109bytes
objl

arquivo executável pala. o vAX, contém a compilação do programa
''pi'ogp'

Tema.nl)o : 21,504 bytes.
10o

\PENDICEA CONJUNTO OK.ARguiR''os

10]

ob.l2 : }u(ruivo executável pala o Apple-lç/lacintosh

Tamanho : 246,814bates.
paperl

arquivo ASCll, formato "Unix t.ioH'', que contém o traball)o "Aiithme.

tic coding fot data compression' - \Vitten, Neal e Cleary.
Tamanho : 53,161 bates.

paper2

arquivo ASCIT, formato "Unir tiofT" , que contém o traballlo "Computei
(in)secuiity" - Watt,en.

Tama.nho: 82,199 bytes.
pic : figura com 1728x2376"bit rnap" e 200 ppi, formato "CICTTT facsímile'
Tamanho : 513,216 bytes.

progc : códigofonte escrito n&lingun.gene"C", formato ASCll, contém o pro
otan)a "compress-versão

4.0" do Unix.

Tamanho : 39,61] bates.
pi'ogl

código fonte escrito enl "LISP"

, formato ASCIT

Tamanho : 71,646 bytes.
pi'ogp

código fonte escrito na. linguagem

"PASCAL'',

formato ASClll,

um programa para veiihcai a eficiência do PPl\4.
Tamanho : 93,695 bates.

trans : transcrição

do conLiole do "ElvIACS"

Tema.nho : 93,695 bytes.

sobre o terminal

contém
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