
 
RESUMO 

Na base da presente dissertação esteve a constatação de alguns pressupostos simplificadores 

adoptados nas técnicas actualmente utilizadas para a codificação e compressão de imagem, tais 

como a estacionaridade e a gausseanidade. Tendo analisado estas, procurámos desenvolver 

ferramentas mais genéricas e, por forma a maximizar a qualidade subjectiva das imagens tratadas, 

adoptando processos de análise mais semelhantes ao funcionamento da visão humana, as quais 

aplicámos à codificação e compressão de imagens.  

Neste contexto foram desenvolvidos processos de análise de imagem, utilizando componentes 

independentes, simétricas e principais, e procurados algoritmos de codificação capazes de fornecer 

qualidade objectiva e subjectiva apropriada, com níveis de compressão melhores do que os obtidos 

pelas técnicas convencionais.  

As experiências realizadas utilizando a combinação daqueles três tipos de  componentes mostraram 

contudo que, apesar do considerável investimento realizado na experimentação de técnicas de 

compressão utilizando bases híbridas constituídas por todos aqueles tipos de componentes, não é 

possível bater a perfomance dos sistemas tradicionais baseados na ACP . 

Conclui-se assim que as técnicas desenvolvidas não oferecem vantagens para utilização em 

compressão de imagem, podendo no entanto revestir-se de interesse para um conjunto de outras 

aplicações.  

Na parte final da dissertação, aproveitando as ferramentas de análise desenvolvidas e os 

conhecimentos entretanto adquiridos sobre o sistema visual primário, propõe-se um modelo 

interpretativo do sistema visual humano na representação da imagem natural estática.  

Os campos receptivos centro-simétricos das células que constituem o nervo óptico, o núcleo genicular 

lateral e parte da camada IVCb do córtex cerebral primário (V1) são justificáveis à luz de um operador 

de Análise em Componentes Simétricas. Neste modelo, os campos receptivos das células simples do 

V1 são, por sua vez, justificados por um operador de Análise em Componentes Independentes. Por 

último, a Análise em Componentes Principais justifica os campos receptivos passa-frequência- 

espacial.  

A estrutura fisiológica indica que o V1 e o núcleo genicular lateral constituem um sistema 

realimentado que se inclui no modelo através de um princípio de pesquisa de projecções onde, em 

cada estágio, se calcula um resíduo a representação e se selecciona  o campo receptivo que melhor 

aproxima o actual resíduo. A concretização deste princípio de representação, em simultâneo com a 

concretização do “modelo do que usualmente ocorre", mostra que produz uma codificação esparsa da 

imagem muito próxima das imagens originais.  

 



ABSTRACT  

The basis of this dissertation is the perception of simplifying presuppositions present in the classical 

techniques used in image processing, namely coding and compression. After performing its analysis, 

we look for more generic tools in order  to maximize the subjective quality of processed images. To 

that propose, analysis procedures more sirnilar to the human vision was adopted and applied to image 

coding.  

In this context, image analysis operators based in Independent Component Analysis, Symmetric 

Component Analysis and Principal Component Analysis were developed. Simultaneously, we look for 

coding algorithms able to produce subjective and objective quality showing compression gains higher 

than the obtained with classical techniques.  

The experiments done using the combination of the tree types of components show that it is not 

possible to beat the performance of classical systems based on PCA.  

We conclude, then, that the developed techniques do not offer advantages for the utilization in digital 

image coding. However they can be useful for other applications.  

On the final part of the dissertation, using the previously developed tools and the knowledge, 

meanwhile acquired, about the visual system, is proposed an interpretative model for the static image 

representation made within the early visual system.  

Symmetric Component Analysis justifies the center-surround receptive fields of the cells from optic 

nerve, lateral geniculate nucleus and level IVCb of primary visual cortex (Vl). Principal Component 

Analysis justifies the receptive fields associated with the frequency selective channels. Independent 

Components Analysis justifies the line and edge receptive fields of Vl simple cells.  

By other side, the connections between the layers of primary visual cortex and lateral geniculate 

nucleus show a feedback system. This fact is included in the model through a projection pursuit 

principle where, in each stage, a representation residue is computed and the corresponding better 

approximating receptive field is selected.  

The use of this representation principle together with a materialization of the "model of what usually 

happens" show that it produces an image sparse coding very similar to the original images.  

 


