
Resumo 

Neste trabalho descreve-se um estudo sobre quantificadores vectoriais residuais com restrição na 

entropia de saída (EC-RVQ) aplicados à compressão de imagem e vídeo. Faz-se uma análise das 

condições necessárias de optimização, dos algoritmos para geração de ta- belas de vectores de 

códigos, da modelização das tabelas de entropia associadas e dos métodos de busca nas tabelas de 

códigos destes quantificadores. 

Faz-se um estudo e apresentação de resultados sobre a influência dos parâmetros de projecto de 

tabelas de códigos EC-RVQ, tendo sido considerados os seguintes: dimensão do vector, dimensões 

das tabelas dos vectores de códigos, número de andares, métodos de busca nas tabelas no projecto, 

métodos de busca nas tabelas na codificação de imagens, valor de M na pesquisa M-Search e DM-

Search, valor de m para modelização das tabelas de entropia, projecto com débitos binários mais 

elevados do que aqueles que se pretendem utilizar e aumento progressivo da dimensão das tabelas 

de vectores de códigos. Compara-se a quantificação vectorial residual com restrição na entropia de 

saída aplicada à compressão de imagens fixas com a recomendação JPEG. 

Descreve-se um codificador de vídeo para débitos binários muito reduzidos baseado na 

recomendação H.263, tendo sido substituído o bloco da DCT por um bloco EC-RVQ. São também 

apresentados os resultados que permitem comparar o desempenho deste codificador de vídeo com o 

codificador de vídeo baseado na recomendação H.263. Descrevem-se, ainda, as especificações de 

um codificador de vídeo para débitos binários muito reduzidos, baseado num algoritmo híbrido de EC-

RVQ e DPCM com compensação de movimento. O codificador utiliza, também segmentação das 

imagens diferença em blocos de forma e tamanho variáveis e decimação e interpelação de blocos. 

São apresentados resultados que permitem comparar este codificador com o codificador de vídeo 

baseado na recomendação H.263. 

A quantificação vectorial residual com restrição na entropia de saída é um método de codificação com 

perdas relativamente novo. Demostra que permite desempenhos elevados em termos de distorção e 

débito binário, quer quando utilizada na compressão de imagens fixas, quer quando utilizada na 

codificação de sequências de imagens. 

Abstract 

In this work a study about Entropy Constrained Residual Vector Quantization (EC-RVQ) applied to the 

compression of image and video sequences, is described. An analysis is made of the necessary 

conditions for the optimality of residual vector quantizers, of the design algorithms used to design 

codebooks, of the modelation of the associated entropy tables, and of the search methods in 

codebooks of these quantizers. A video coder for very low bit rates is described based on the 



recommendation H.263, having a block of the DCT been substituted for a block EC-RVQ. The results 

that allow the performance of the video codifier to be compared to the video coder based on the 

recommendation H.263, are also presented. 

A study and an introduction are laid out for the EC-RVQ codebooks project parameters influence 

results. The parameters are the followings: vector dimensions, codebooks vector's dimensions, stages 

numbers, projects codebooks searching methods, image codification codebooks searching methods, 

value of M in M-Search and DM-Search searching, value of M for the entropy tables modelation, 

project with binary lay outs higher than those one might want to use and vector codebooks dimensions 

progressive arisal. The entropy constrained vector quantization applied to the stable images 

compression is compared to the JPEG recommendation. 

The specifications of a video coder for a very low bit rates are described, based on an algorithm hybrid 

of the vector quantization or EC-RVQ and DPCM with movement compensation. The coder uses still 

segmentation difference images in blocks of variable size, of variable shape and blocks of decimation 

and interpolation. Results are shown allowing the comparison between this encoder and the H.263 

based on recommendation video encoder. 

Entropy Constrained Residual Vector Quantization is relatively new VQ method with lossy 

compression also relatively new, demonstrating that it allows elevated performance in terms rate-

distortion, when it's utilised in the compression of still images, as well as when it's utilised in the coding 

images sequences. 


