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RESUMO 

Este trabalho apresenta técnicas de compressão de dados 

com ênfase para aplicações em sensoreamento remoto 

medicina. Baseados em tais técnicas desenvolveu-se um sistema 

modular de compressão de imagens com a preocupação de que 

pudesse ser executado em múltiplas plataformas 

computacionais. 
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Capítulo 1 

1 - Introdução 

1.1 - Considerações Iniciais 

Este trabalho apresenta as técnicas de compactação de 

dados, principalmente as voltadas à compressão de imagens de 

satélites (sensoreamento remoto), com aplicações para a 

agricultura; e também para imagens médicas, com ênfase em 

imagens tomográficas obtidas a partir do tomógrafo que 

utiliza a técnica de Ressonância Magnética (RM) desenvolvido 

no Instituto de Física e Química de São Carlos - IFQSC 

[PAN 85]. A partir de tais técnicas define-se um sistema de 

compactação de dados, direcionando-o a imagens de 

sensoreamento remoto e imagens médicas. 

O sistema desenvolvido leva em conta o tipo dos dados a 

serem comprimidos (imagens digitais), bem como considerações 

de portabilidade, dada a característica de que um sistema de 

compactação aplicado tanto a dados de sensoreamento remoto 

quanto imagens médicas, deve adequar-se a várias plataformas 

computacionais. Originalmente o sistema foi desenvolvido num 

computador IBM PC - clone 486DX usando o Sistema Operacional 

FreeBSD 0.1 (um sistema compatível com Unix BSD 4.3 da 

universidade de Berkeley), e foi portado para equipamentos 
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SUN, com sistema SUNOS 4.1.1, sendo totalmente implementado 

na linguagem de programação 'C'. 

Matematicamente uma imagem digital pode ser definida 

como uma função bidimensional A(x,y) definida em uma certa 

região do plano: 
Aloj] x 	1 

Assim a imagem é definida num retângulo [0,r]x[0,s], e 

os valores tomados estão contidos no intervalo [0,t]. AO 

valor A(x,y) no ponto (x,y) dá-se o nome de Nível de cinza 

[TRA 92]. 

Imagem do tomógrafo do IFQSC 

c81t5.pgm - 256 * 256 
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1 . 2 - Motivação 

A necessidade de compactar dados deve-se principalmente 

a dois fatores: 

1) Imagens digitais são geralmente representadas por uma - 
grande quantidade de dados. A quantidade de espaço requerido 

para a armazenagem dessas imagens deve ser minimizado, 

,diminuindo o custo de armazenamento, e permitindo o uso desse„ 

meio para acomodar mais imagens. Exemplificando: um exame com 

9 planos de. imagens tomográficas obtidas no tomógrafo do 

IFQSC, gera 9 imagens de 256 linhas por 256 colunas com um 

byte por pixel, o que perfaz 64 Kbytes por imagem e 576 

Kbytes por conjunto. Uma banda de imagem de satélite é 

recortado em 1024 linhas por 1024 colunas por um byte por 

pixel o que resulta em 1 Mbyte de espaço de armazenamento. É 

importante notar que estas imagens se repetem ao longo do 

tempo. Um satélite tem várias bandas e passa várias vezes 

sobre o mesmo lugar, assim como as imagens tomográficas podem 

ser repetidas ao longo de dias ou semanas gerando grande 

quantidade de dados. 

2) Muitas vezes, os sistemas que efetuam a coleta dos dados 

que serão apresentados como imagens digitais, precisam enviá-

las para sistemas que efetuarão sua apresentação. Porém estes 

últimos sistemas freqüentemente encontram-se em máquinas 
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distintas das que efetuaram a aquisição. Então surge a 

necessidade de transferência desses dados usando linhas de 

comunicação entre equipamentos.ra esta comunicação, quanto 

menor, ou mais concentrados forem estes dados mais rápida 

será a transferência, o que aumentaria a performance e também 

diminuiria os custos. 

Hoje existem dois tipos básicos de compactação de 

informações: .  

1) compactação sem perda ("lossless") - que é usada para 

comprimir arquivos de dados, programas executáveis, banco de 

dados, etc. Nessa técnica, não se pode perder um único bit da 

informação previamente comprimida, pois essa perda causaria 

problemas enormes (por exemplo um programa executável ficaria 

errado ou um texto correto teria letras trocadas). 

2) compactação com perda ("lossy") - que é Ligada para 

comprimir imagens e sons, onde a imagem reconstruída após a 

compactação não é exatamente a mesma de antes dessa, mas a 

perda de informações é mantida a uma quantidade que permita 

que o som reconstruído seja inteligível, bem como as imagens 

sejam (para o olho humano) extremamente parecidas com a 

imagem original, ou seja o erro imposto deve estar dentro de 

limites toleráveis pela aplicação. 
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O enfoque desse trabalho é em técnicas onde as perdas 

sejam mínimas, pois a perda de informação numa tomografia, 

pode esconder alguma anormalidade que poderia prejudicar um 

diagnóstico ou mesmo mascarar anomalias que porventura 

existam. Mas para o armazenamento destas informações, pode-se 

perder algumas características, desde que sejam pequenas e 

imperceptíveis a olho nu. No caso de imagens de' satélite, 

perda de definição pode resultar em cálculos errôneos de 

áreas, já que as imagens dos satélites comerciais tem 

problemas com definições (que são na ordem de 30 x 30 metros 

ou 10 x 10 metros nos satélites mais modernos), mas para o 

armazenamento e posterior apresentação destas imagens, a 

perda controlada pode ser útil, já que as imagens ficam 

armazenadas em espaço muito reduzido. 

Pode-se colocar o inicio da área de compressão de dados, 

,após-os trabalhos de Claude Shannon nos laboratórios Bell, os 

quais deram origem à teoria da informação como um novo ramo 

da matemática na década de 40. Assim a compressão de dados 

surgiu como um ramo dessa teoria da informação, por tratar de 

eliminar redundâncias contidas nessas informações. 

Né-  década de 50 houveram dois trabalhos, que 

,influenciaram a compactação de dados até a década de 70. O 

primeiro é o trabalho de Huffman [HUF 52] e o segundo o 
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1.2 - Apresentação do Trabalho 

O presente trabalho apresenta diversos métodos de 

compactação de dados, bem como uma visão dos sistemas de 

compactação existentes para diversos sistemas computacionais. 

Apresenta também o sistema desenvolvido na linguagem 'C' para 

compressão das imagens digitais de tomografia e de satélites, 

usando técnicas sem perda de informação e técnicas aonde as 

.perdas são controladas, e finalmente discute os resultados e 

propõe novas linhas de pesquisa nesta área. 

No capitulo 2 apresenta-se os métodos de compressão de 

dados, explicando o processo de compressão e descrevendo-os 

na forma de algoritmos e compara os sistemas existentes de 

compressão de dados, para diversos sistemas. 

No capitulo 3, discute-se o problema dos formatos de 

imagens, bem como apresenta o sistema desenvolvido, 

discutindo cada implementação. 

Finalmente no capitulo 4, mostra as conclusões chegadas 

com este trabalho, bem como apresenta linhas futuras de 

pesquisa. 

O capitulo 5 apresenta a bibliografia. 
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Ele contém uma informação global sobre os "objetos" da 

imagem. Se todos os pontos da imagem são de um mesmo objeto, 

o histograma mostra a probabilidade condicional p(z/objeto) 

de um ponto possuir um dado nível de cinza z, sendo que o 

ponto pertence ao objeto [MAS 89] 
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Raiz 

22 	O 1 	17 

15 	01 	7 	601 11 
I 

A 	 C 	6 0 1 	5 

E 

Ou seja, a codificação para cada símbolo na tabela, 

seria a seguinte: 

00 

• 01 

C 	10 

D 110 

E 111 

A fórmula para o conteúdo de informação (Info. - na • 

tabela a seguir) para um símbolo dado é o negativo do 

logaritmo na base dois da probabilidade do símbolo. Para a 

mensagem acima o número de bits de informação (Bits Info.) é 

calculada multiplicando Freg. * Info., bem como o número 

total de bits para os símbolos da mensagem (Bits SE) é 

calculado como sendo a Freg. vezes o número de bits em 

Shannon Fano, e é mostrada na tabela abaixo: 
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Como pode-se notar, o código de Huffman tem a 

propriedade de ter um único prefixb, então ele pode ser 

decodificado sem problemas de ambigüidade no momento da 

chegada dos dados no decodificador. 

Um dos problemas da codificação de Huffman é que para 

decodificar, a tabela de entrada necessariamente precisa 

estar disponível, e para isto é necessário transmiti-la junto 

com os dados, o que aumenta o tamanho do arquivo compactado. 

Diversas técnicas tem sido usadas para manter essa informação 

mínima, usando por exemplo, escalonamento para colocar todos 

os códigos dentro de uma unidade de informação do tamanho de 

um caracter. 

Outro problema é que o arquivo de dados deve ser lido 

pelo menos duas vezes: uma para calcular as probabilidades; e 

outra para fazer a codificação. Nesse caso outras técnicas 

podem ser usadas na codificação de Huffman para evitar esse 

problema, como por exemplo, construir a tabela 

interativamente tanto na compressão como na descompressão dos 

dados, mas lembrando-se que neste caso, usando uma tabela de 

Huffman adaptativa, o resultado não é igual ao anterior. 
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2.3 - Codificação Aritmética 

Os códigos de Huffman e Shannon-Fano são ótimos, no 

sentido de ter o melhor rendimento, quando as probabilidades 

dos símbolos são potências de 1/2, o que geralmente não é o 

caso. A técnica conhecida como codificação aritmética não tem 

essa restrição e consegue então comprimir até o limite da 

entropia do texto usado [NEL_92]. 

A melhor forma para representar a codificação aritmética 

é representando um código por intervalos de números reais de 

O a 1. Com  o aumento de caracteres na mensagem o intervalo 

para representá-lo fica menor, e o número de bits para sua 

representação aumenta. Sucessivos símbolos na mensagem 

reduzem esse intervalo de acordo com a probabilidade de cada 

símbolo. Os símbolos que aparecem muito reduzem menos o 

intervalo, e portanto adiciona apenas poucos bits na 

mensagem. 

Como exemplo da codificação aritmética, vamos considerar 

os símbolos X e Y, com probabilidades 0,66 e 0,33 

respectivamente. Para codificar examinamos o primeiro 

símbolo: se ele é X escolhemos a partição inferior, se for Y 

a partição superior. Para três símbolos, conseguiremos a 

seguinte tabela. 
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Código 
31/32 	(YYY) .11111 
15/16 	(YYX) .1111 
14/16 	(YXY) .1110 
6/8 	(YXX) .110 

10/16 (XYY) .1010 

4/8 .100 

3/8 .011 

1/4 .01 

Y 

2/3 

8/9 	YY Detalhe 

YXPequeno 
Muito 

X 

XY 

4/9 

16/27 

XYX 

XX 

XXY 

8/27 

XXX 

Como pode-se ver o diagrama mostra os códigos em binário 

obtidos a partir da divisão do intervalo usando as 

probabilidades de cada caracter. Na prática é necessário 

também ter um símbolo para finalizar os dados, o qual não é 

representado nesse exemplo. 

A codificação aritmética obtém eficiência de 

aproximadamente 100% com mensagens longas. O problema com 

essa técnica é que consome grandes recursos computacionais, 
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em relação à memória e unidade central de processamento, o 

que a torna muita lenta nos computadores convencionais. 
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2.4 	Codificação Usando Dicionários 

Uma forma de comprimir texto seria a de ter um 

dicionário codificado com todas as palavras numeradas 

seqüencialmente e substituir no arquivo texto os nomes pelo 

número da palavra no dicionário [NEL 89]. O problema para 

esse contexto, é que tanto o software codificador como o 

decodifiCador necessita do mesmo dicionário e esse dicionário 

não é pequeno. Outro ponto é que esse método é aplicável 

apenas em arquivos de texto e não em arquivos binários como 

imagens, códigos executáveis, etc, pois esses arquivos são 

sequências de bytes, ou instruções de máquina, e estes 

padrões não estão comumente no dicionário. 
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Outra propriedade das QuadTrees é a de que pode-se 

perder definição de uma imagem ao cortar-se os últimos níveis 

da árvore. 
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2 . 9 - Outros Métodos 

Existem outros métodos de compressão de imagens, como 

por exemplo a teoria de "wavelet", fractais, etc, que são 

usadas apenas em situações especiais e não serão tratados 

nesse trabalho. 
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2.10 - Comparação Entre Sistemas de 
Compressão de Dados Existentes 

Existem diversos programas para compressão de dados no 

mercado, para diversas plataformas de trabalho. 

Apresentaremos os principais produtos para PC/MSDOS, estações 

de trabalho operando como sistema Unix, Macintosh e VAX sob 

VMS, pois esses são os equipamentos usualmente mais usados. 

Normalmente esses arquivos comprimidos tem o seu tipo de 

arquivo terminado por .xxx, onde xxx é o nome escolhido pelo 

programa compressor. Veja abaixo o significado das siglas dos 

métodos de compressão. A maior parte destes compressores usa 

o método LZW ou variações. 
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LZ78 - codificação LZ78. 

LZW - codificação LZ-Welch. 

A maioria desses programas tem implementação já de 

domínio público, alguns são "shareware", e outros são 

vendidos comercialmente. 
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2.11 Conclusões 

A apresentação dos diversos métodos de compressão de 

dados mostra que esse campo é vasto, e que para cada tipo de 

arquivo (binário, dados, imagens, etc) existe uma forma de 

compressão que mostra resultados melhores do que outras 

técnicas. 

Por outro lado é bom lembrar que não pode existir um 

compressor universal, que comprime todos os arquivos em pelo 

menos um único.  bit. É fácil demonstrar por um processo de 

contagem, que se existisse esse compressor universal, 

poderíamos ter todos os arquivos mapeados para zero bits. 

O algoritmo do JPEG tem restrições na criação e uso do 

DCT (que por sua natureza perde informações no arredondamento 

dos valores obtidos), mas é hoje largamente empregado, 

inclusive com implementações em máquinas dedicadas. 
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previamente fornecidos se adaptavam às necessidades dos novos 

usuários das imagens. 

Atualmente já existe uma tendência em se produzir 

imagens que estejam de acordo com padrões gráficos e sistemas 

gráficos grandemente utilizados. Assim, houve a preocupação 

de construir um módulo de conversão entre formatos de imagens 

utilizadas nos sistemas .pac e SITIM para formatos mais 

usados, e para isso escolheu-se uma família de formatos 

portáteis. 

Para ter um formato comum, resolvemos usar a família de 

formatos definidos por Jeff Poskanzer, chamado de PBM 

(Portable BitMap format) , PGM (Portable GrayMap format) e 

PPM (Portable PiXMap format). Esse formato é simples, e é 

definido para ser portátil através de equipamentos e sistemas 

operacionais diferentes. No nosso caso o formato escolhido é 

o .PGM (Portable GrayMap format) binário que pode representar  

arquivos preto e branco com até 256 niveis.cle cinza (o caso 

dos dois tipos _de imagens trabalhadas) . 

Definimos então programas para converter do formato 

inicial para o formato PGM. O formato adotado usa a seguinte 

definição: 
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Os primeiros bytes tem de ser a cadeia "P5", depois de 

espaços (podem ser brancos, tabs ou novas-linhas - \n). 

Pode-se ter linhas de comentário começado por '#' no 

primeiro caracter da linha (até o caracter nova-linha no 

fim). 

Tem-se a dimensão da imagem como dois inteiros ASCII 

separados por espaços. O primeiro é a largura, ou o número de 

colunas, (y) e o segundo a quantidade de linhas (x). 

Finalmente tem-se o máximo nível de cinza que aparece na 

imagem (de 1 a 255). Esse valor tem depois dele um espaço, 

que é normalmente o caracter nova-linha (\n). 

Após a informação do máximo nível de cinza seguem-se os 

dados (em bytes) na ordem das linhas, ou seja, a primeira 

linha (todas as colunas) segue-se a segunda linha (todas as 

colunas), etc. até o fim. 

P5 

# imagem adquirida no tomografo do IFQSC 

256 256 

255 

(bytes da imagem linha por linha) 

Exemplo de um arquivo .pgm 
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Foram feitos 2 programas "pgffibin" (listagem no apêndice 

A) e "pgmtm" (listagem no apêndice B) para converter arquivos 

para o formato PGM binário. 

O programa pgmbin transforma uma imagem pura (linhas e 

colunas armazenados diretamente) em uma imagem .pgm usando a 

seguinte sintaxe (veja o apêndice A a definição destes 

parâmetros): 

pgmbin 	imagem.img imagem.pgm y x "comentário" 

Já o programa pgmtm transforma a imagem do formato 

(.pac) do tomógrafo do IFQSC para .pgm. O comentário é fixo: 

"imagem adquirida pelo tomografo do IFQSC" e a sintaxe para a 

chamada é: 

pgmtm imagem.pac imagem.pgm 
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onde: 

u, v são variáveis discretas de frequência (0, 1, 2, 

..., N-1). 

f[m,n] imagem N*N pixels (0, 1, 2, ..., N-1). 

F[u,v] é o resultado do DCT. 

Na função inversa f chapéu, as variáveis são: 

m, n índices dos pixels resultantes (0, 1, 2, 

N-1). 

F[u,v] é a DCT (N*N) para obter o resultado inverso. 

c[k] é definido como 1 se k=0, 2 se k=1, 2, 3, ..., 

N-1. 

Para cada bloco na imagem (4*4 se em c4c e 8*8 se em 

c8c), calcula-se a matriz DCT. Ela tem uma propriedade 

interessante, que é possuir muitos zeros nos elementos 

inferiores a diagonal secundária. Portanto precisa-se 

armazenar apenas os elementos superiores a diagonal 

secundária da matriz. Além disto os elementos na diagonal 
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normalizados para o intervalo [-4, -3, ...,3] e os de 2 bits 

para o intervalo [-2, -1, O, 1]. 

        

 

3 bits 

  

3 bits 

 

2 bits 

        

        

um Byte dividido em tres campos de 3, 3, e 2 bits 

Para o decodificador c4u.c, usa-se o processo inverso: 

ler a matriz de DCT armazenada, perfazendo o contrario em 

relação ao armazenamento, e multiplica pela matriz de cosenos 

transposta e cosenos, para obter o bloco, próximo ao 

original. 

Apesar deste método conseguir compressão na ordem de 4:1 

o resultado das imagens de satélite e de tomografia 

compactados, visualmente (ao nível de olho nu) não difere 

significativamente). Mas ao ampliarmos a imagem verifica-se 

efeitos de serrilhamento em alguns pontos. 
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se taxas de mais de 6:1. Essa perda pode ser tolerada em 

algumas aplicações, como por exemplo sequências de animação. 

Apresentamos a tabela abaixo com dados das imagens 

testadas para o nosso sistema, bem como das constantes no 

software xv. 
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4.2 - Linhas de Futuras Pesquisas 

Futuros trabalhos nessa área podem ser feitos na área de 

aquisição de vídeo, que usa outro padrão de compressão para 

imagens em movimento conhecido como MPEG (Motion Picture 

Expert Group), apesar de já haver vídeos comerciais que usam 

o JPEG como padrão para comprimir cada imagem. 

Na área das imagens tomográficas desenvolvidos no IFQSC, 

pode-se aplicar o JPEG (existe uma versão de domínio público 

do JPEG que,vem junto com o software xv) ou DCT nas imagens 

antes dela ser transformada do domínio da frequência para o 

domínio do espaço. 

Outra sugestão é a de que os arquivos gerados no 

tomógrafo do IFQSC, já venham em algum formato conhecido. 

Proponho o pgm binário (usado neste trabalho), e na linha de 

comentário, deste formato seja colocado informações sobre o 

paciente, ou um índice que permita acessar os dados do 

paciente, bem como data e horário da tomografia, ou outras 

informações usuais aos exames tomográficos. 

A utilização do sistema de compressão de imagens é 

fundamental como suporte ao sistema de armazenamento e 

classificação de imagens de tomografia, atualmente em 

desenvolvimento neste instituto (ICMSC). 
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nos[min_.1].salva_contador = nos[min 1].contador; 
nos[min_1].contador = O; 
nos(min 2].salva contador = nos[min,2].contador; 
nos[min_2].contador = O; 
nos[proximo_livre].filhc_O = mán_l; 
nos[proximo_livre].filho_l = min_2; 

} 

nos[proximo_livre].salva_contador = 
nos[proxime_livre].contador; 

return(proximo_livre); 

/* 
* Rotina recursiva para percorrer todos os caminhos 
* da arvore de Huffman e gerar o codigo de Huffman 
* na estrutura CODIGO. Isso e' usado para a codificacao. 

veid converter_arvore_ipara codigo(nos, codigos, vai_ser codigo, bits, no) 
NO *nos; 
CODIGO *codigos; 
unsigned int vai_per_codigo; 
int bits; 
int no; 

if (no <= HOS) ( /* condicao de termino, achei um caracter */ 
codigos[no].codigo = vai_ser codigo; 
codigos[no].bits_no_codigo = bits; 
return; 

vai_per codigo <<= 1; /* rode o vai_ser codigo 1 bit a esquerda */ 
++bits; 	/* meca a profundidade desse codigo */ 
converter_arvore_ipara_codigo(nos, codigos, vai_ser codigo, bits, 

nos[no].filho_O); /* recursividade para a esquerda (O bit) */ 
converter arvore_para_codigo(nos, codigos, vai_per_codigo i 1, bits, 

nos[no].filho_1); /* recursividade para adireita (1 bit) */ 
} 
/* 

* se a opcao -d for dada na linha de comando, essa rotina e' chamada 
* para imprimir o modelo. 
*/ 

void imprimir modelo(nos, codigos) 
NO *nos; 
CODIGO *codigos; 

int i; 

for (i = O ; i < 513 ; i++) ( 
if (nos[i].salva contador != O) ( 

printfe 	r.  no=")  
imprimir_caracter(i); 
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for(m=0; m<N; ++m) ( 
xx = 0.0; 
for (k=0; k<N; ++k) ( 

xx += (ct2[u][k] * aux[k][m]); 

if (xx < 0.0) xx = 0.0; 
if (xx > 255.0) xx = 255.0; 
nn = ROUND(xx); 
img[i+u][j+m] = nn; 
if (nn > max) max = nn; 

/* gravar o nivel de cinza e os dados da matriz 
printf("%d\n", max); 
for (i=0; i<x; ++i) ( 

for (j=0; j<y; ++j) ( 
putchar(img[i][j]); 

Para usar o descompressor c8u: 

c 8u <artquivo c8c >arquivo . pgza 

Onde arquivo.c8c é o arquivo já comprimido pelo programa 

c8c. Arquivo . pgia é o arquivo saída formato .pgm. 



Apêndice G 

Listagem de mse.c: 

#include <stdio.h> 

/* 
* Programa para calcular o desvio entre duas imagens. 
* O desvio e' * definido como sendo a soma dos quadrados 
* da diferenca de duas imagens dividido por N*M. 

* Autor: Carlos paniago 

main(argc, argv) 
int argc; 
char *argv[]; 

FILE *fin, *fin2; 
int b, c, d, i, j, n; 
int x, y, x1, yl; 
double ene; 
char buf[512]; 

if (argc != 3) 
fprintf(stderr, "Usage: %e arquivol arquivo2\n", argv[0]); 
exit(1); 

if ((fin = fopen(argv[1], "r")) == NULL) ( 
fprintf(stderr, "Arquivo <%s> deve existir\n", argv[1]); 
exit(2); 

if ((fin2 = fopen(argv[2], "r")) == NULL) 
fprintf(stderr, "Arquivo <%s> deve existir\n", argv[2]); 
exit(2); 

fgets(buf, 512, fin); /* ler P5 */ 
if Onuf[0] != 'P' II  buf[1] != '5') ( 

fprintf(stderr, "Arquivo de entrada nao esta no formato P(M\n"); 
exit(1); 

} 
fgets(buf, 512, fin); /* ler comentario */ 
fgets(buf, 512, fin); /* ler y x */ 
sscanf(buf, "%d %d", &y, &x); 
fgets(buf, 512, fin); /* ler maxz */ 
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fgets(buf, 512, fin2); /* ler PS */ 
if (buf[0] != 'P' II buf[1] != '5') ( 

fprintf(stderr, "Arquivo de entrada nao esta no formato PGM\n"); 
exit(1); 

fgets(buf, 512, fin2); /* ler comentario 
fgets(buf, 512, fin2); /* ler y x */ 
sscanf(buf, "%d %d", &yl, &xl); 
fgets(buf, 512, fin2); /* ler maxz */ 

if (x 1= xl) ( 
fprintf(stderr; "Argúi" %s -> %d linhas. %s -> %d linhas\n", 

argv[1], x, argv[2], xl); 
exit(1); 

if (y 1= yl) ( 
fprintf(atderr, "Arquivo %s -> %d colunas. %e -> %d colunas\n", 

argv[1], y, argv[2], yl); 
exit(1); 

mae = 0.0; 
n = 0; 
while ((c = getc(fin)) != EOF) ( 

d = getc(fin2); 
b = (c - d); 
mae += ((double) b*b); 
++n; 

rase /= ((doúble) n); 
printf("MSE dos arquivos %s - %s =  

argv[1], argv[2], mae); 

fcloae(fin); 
fclose(fin2); 
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Para usar o programa mse: 

mse a.rguivol.pgm arguivo2.pgm 

Onde arguivol.pgm é o arquivo formato .pgm a ser 

comparado com a arguivo2.pgm o Resultado é impresso dizendo o 

nome dos arquivos e o valor do MSE. 


