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Tipos

•Sem perdas: PNG e TIFF.

•Com perdas: JPEG, JPEG 2000 e GIF.



Sem perdas



PNG

• Portable Network Graphics;

• 1996;

• O formato PNG foi projetado para substituir o formato mais velho e 
mais simples GIF e, em certa medida, o muito mais complexo formato 
TIFF;

• PNG é um formato raster, ou seja, representa uma imagem como uma 
matriz bidimensional de pontos coloridos (pixels). PNG não é 
explicitamente um formato vetorial, ou seja, aquele que pode 
armazenar formas (linhas, caixas, elipses, etc.) e ser escalado de forma 
arbitrária, sem qualquer perda de qualidade (em geral). 



Uso Típico

• Para a Web, PNG realmente tem três vantagens principais sobre 
GIF: canais alfa (transparência variável), correção de gama 
(controle multi-plataforma de brilho da imagem) e 
entrelaçamento bidimensional (um método de exibição 
progressiva). PNG também comprime melhor que GIF em quase 
todos os casos, mas a diferença é geralmente apenas cerca de 5% 
a 25%. Uma característica GIF que PNG não tenta reproduzir é o 
suporte de várias imagens, especialmente animações; PNG foi e 
se destina a ser um formato de imagem única. 



Uso Típico

• Para edição de imagem, profissionais ou de outra forma, PNG fornece um 
formato útil para o armazenamento de etapas intermédias de edição. Sendo 
que a compressão do PNG é totalmente sem perdas - e uma vez que suporta 
até 48-bit de cores ou tons de cinza de 16 bits, restaurar e re-salvar uma 
imagem não irá degradar a sua qualidade, ao contrário do JPEG padrão 
(mesmo em suas configurações da mais alta qualidade). 

• O resultado é que uma imagem PNG salva em um software pode ser lido em 
qualquer outro software PNG. (Note-se que para a transmissão de imagens 
truecolor - especialmente os fotográficas - JPEG é quase sempre a melhor 
escolha). Embora a compressão com perdas de JPEG pode introduzir falhas 
visíveis, estes podem ser minimizados, e as economias em tamanho de 
arquivo, mesmo em níveis elevados de qualidade é muito melhor do que 
geralmente é possível com um formato sem perdas como PNG.



Compressão

• A compressão do PNG está entre o melhor que pode ser obtido sem 
perda de informações de imagem e sem pagar taxas de patentes, mas 
nem todas as implementações tiram o máximo proveito da potência 
disponível. 

• PNG suporta três principais tipos de imagem: truecolor, em tons de 
cinza e 8 bits. JPEG suporta apenas os dois primeiros; GIF apenas o 
terceiro (embora possa falsificar tons de cinza usando uma paleta de 
cinza). O impacto sobre a compressão vem da capacidade de misturar 
tipos de imagens em PNG. Especificamente, forçando um pedido para 
salvar uma imagem de 8 bits como uma imagem de 24 bits truecolor
(ou “RGB”) não vai resultar em um pequeno arquivo. Este pode ser 
inevitável se o original foi modificado para incluir mais de 256 cores, 
mas muitas imagens destinadas à Web tem 256 cores ou menos.



TIFF

• Tagged Image File Format;

• 1986;

• TIFF é um formato de arquivo de computador para armazenar imagens 
gráficos raster, populares entre os artistas gráficos, a indústria 
editorial e fotógrafos. 

• Amplamente suportado por aplicações de manipulação de imagens, 
por aplicativos de edição e layout de página, e pela digitalização, envio 
de fax, processamento de texto, reconhecimento óptico de caracteres e 
outras aplicações



Personalização de tags

• O formato de arquivo TIFF é diferente na medida em que permite 
um conjunto flexível de campos de informação. Existe uma 
especificação para muitos destes campos de informação, 
chamados de ‘tags’, que vão desde o mais fundamental, como as 
dimensões da imagem, até o mais completo como informações 
sobre direitos autorais, até os chamados “tags privados” ou “tags
personalizados” onde pode ser definido sua própria aplicação 
informação específica. 



Personalização de tags

• A especificação TIFF define um quadro para um cabeçalho de imagem 
chamado IFD (Image File Directory) que é essencialmente um 
conjunto flexível de tags que o software TIFF deseja especificar.

• Uma vantagem deste esquema é que quase todas as informações 
podem acompanhar uma imagem, enquanto pouca informação é 
absolutamente necessária, e os cabeçalhos da imagem permanecem 
reduzidos quanto possível. Há pouca sobrecarga, e flexibilidade 
suficiente para atender qualquer necessidade.



Diferentes esquemas de compressão

• O TIFF permite uma ampla gama de diferentes esquemas de compressão e 
espaços de cores. Estes são especificados em tags dedicados. Onde outros 
formatos de arquivo são frequentemente concebidos para atender um 
método de compressão único, TIFF permite as compressões JPEG ou 
JBIG, dentre muitos outros. O mesmo vale para espaços de cores. 
Teoricamente, pode-se até mesmo usar qualquer método de compressão e 
espaço de cor da sua escolha.

• A menos que restringido pela natureza do algoritmo de compressão 
escolhido, qualquer espaço de cor e qualquer profundidade de bits pode 
ser combinado com qualquer método de compressão.

• Uma das características TIFF poderosas é o suporte para uma ampla gama 
de tipos de dados. TIFF é um formato muito útil para armazenar dados 
científicos.



Multi-page

• Uma diferença importante entre TIFF e a maioria dos outros 
formatos de arquivo de imagem é que TIFF define suporte para 
múltiplas imagens em um único arquivo. Tal arquivo é então 
chamado TIFF multi-page. 



Desvantagens

• O formato TIFF tem sido mais do que um pouco negligenciado ao 
longo da última década. Essa é provavelmente a única desvantagem 
mais importante de TIFF: falta-lhe suporte padronizado para recursos 
avançados de imagem que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 
anos. Por exemplo, não há uma maneira normalizada para especificar 
relações de múltiplas camadas de diferentes páginas TIFF. Também 
não há um tag normalizada para desenhos vetoriais ou texto.



Desvantagens

• Seu limite de tamanho. O formato utiliza deslocamentos de 32 bits, e 
como tal, é limitada a 4 gigabytes. (O formato de arquivo BigTIFF é 
uma tentativa em curso para projetar uma próxima versão do TIFF, 
especificamente orientadas para quebrar o limite de 4 gigabytes.)

• TIFF não é um formato possível de fazer streaming. Houveram 
algumas tentativas de construir uma forma de fazer streaming, mas 
nenhuma delas tem sido muito bem sucedida. Se for necessário 
streaming, as melhores escolhas seriam JPEG ou PNG.



Codificação

• Para fotografias, arquivos de imagem TIFF pode usar compressão 
LZW (Lempel, Ziv e Welch) sem perdas. 

• LZW é mais eficaz quando comprimindo cores sólidas, e é menos 
eficaz para imagens fotográficas contínuas de 24 bits. Áreas sem 
feições são comprimidas melhor do que áreas detalhadas. LZW é mais 
eficaz para imagens em tons de cinza do que com cor. 



Exemplo ASCII x Binário x LZW

• Frase “BOM ESSE BOMBOM”

• Em ASCII: 98 111 109 32 101 115 115 101 32 98 111 109 98 111 109. 

• Em binário: 0110 0010 0110 1111 0110 1101 0010 0000 0110 0101 0111 
0011 0111 0011 0110 0101 0010 0000 0110 0010 0110 1111 0110 1101 
0110 0010 0110 1111 0110 1101. 



LZW

• Adicionar caracteres individuais uma vez no dicionário;

• Verificar próximo caractere, quando repetido, adicionar este caractere 
ao próximo e criar nova palavra no dicionário.

• Varrer toda sequência.

• BOM ESSE BOMBOM – 15 caracteres;

• Codificado – 6 códigos.



Com perdas



JPEG

• Joint Photographic Expert Group;

• 1992;

• Representa uma das melhores tecnologias de compressão de imagem. 
Dependendo da imagem, taxas de compressão podem alcançar 25 para 
1 sem degradações notáveis. Em média, JPEG obtém uma taxa de 
compressão de 15:1.

• O JPEG é usado por muitas aplicações envolvendo imagens. Pode ser 
implementado em software e hardware. Embora este padrão ter sido 
projetado inicialmente para imagens, codificação e decodificação 
JPEG tempo real tem sido implementada para vídeo. Esta aplicação é 
chamada de Motion JPEG (MJPEG).



Objetivos

• Um dos objetivos do JPEG é cobrir uma grande faixa de qualidades de 
imagens e permitir especificar o comportamento de codificador a 
partir de parâmetros. Assim, a relação entre a taxa de compressão e a 
qualidade resultante pode ser selecionada pelo usuário ou pelo 
software aplicativo que usa JPEG. 

• Outro objetivo foi permitir que a compressão fosse possível em uma 
grande diversidade de computadores com diferentes poderes de 
processamento. 



Tipos de Codificação

• Sequencial: Modo com perdas baseada em DCT (Transformada 
Direta do Cosseno). Cada componente de imagem é codificado 
em uma única varredura da esquerda para direita e de cima para 
baixo. Este modo é chamado de baseline e deve ser suportado por 
toda implementação JPEG.

• Progressiva: com perdas baseada em DCT expandido. Fornece 
avanços ao modo baseline. Uma expansão importante é a 
codificação progressiva (varreduras sucessivas), em que a 
imagem é codificada em varreduras múltiplas para produzir uma 
imagem de maneira rápida e rústica quando a largura de banda de 
transmissão é baixa.



Tipos de Codificação

• Codificação sem perda: o processo de compressão é reversível, 
assim a reprodução é exata. Este modo sem perda não permite a 
obtenção de altos fatores de compressão, mas muitas aplicações 
necessitam armazenamento sem perda de imagens, como 
fotografias de raio X.

• Codificação hierárquica: a imagem é codificada em resoluções 
múltiplas. Neste esquema nós temos uma codificação piramidal 
de uma imagem em resoluções espaciais múltiplas. Assim, 
versões podem ser acessadas sem a necessidade de primeiro 
descompactar a imagem na resolução completa.



Algoritmo de compressão

• O algoritmo JPEG decompõe a imagem de entrada em blocos fonte de 8x8 
pixels e então transforma estes blocos no domínio da frequência usando a 
transformada discreta de cosseno (DCT). O DCT efetua uma separação dos 
componentes de baixa e de alta frequência presentes numa imagem, 
permitindo que se faça uma seleção destas últimas, de acordo com a 
qualidade pretendida para a imagem comprimida. 

• Consegue alcançar boas taxas de compressão à custa da exploração das 
limitações da visão humana, a qual apresenta sensibilidades diferentes 
relativamente às componentes de frequência presentes numa dada imagem. 
Como a visão humana é menos sensível às componentes de alta frequência 
do que às de baixa frequência, aquelas podem ser desprezadas sem que daí 
resultem grandes alterações no conteúdo dessa mesma imagem. 

• É parametrizável neste sentido, quanto maior é a compressão escolhida, 
menor é o número de componentes de alta frequência desprezados.



Algoritmo de compressão

• O sinal discreto de 64 pontos (um para cada pixel) transformado é uma 
função de duas dimensões espaciais, x e y. Estes componentes são 
chamados coeficientes DCT ou frequências espaciais. Para um bloco 
de imagem 8x8 típico, maior parte dos coeficientes

• DCT tem valores zero ou muito próximo de zero e não necessitam ser 
codificados. Isto é a base da compressão de dados. No próximo passo, 
todos os coeficientes DCT são quantificados usando valores de 
quantificação especificados em uma tabela de quantificação. Esta 
quantificação reduz a amplitude dos coeficientes que contribuem 
pouco ou nada para a qualidade da imagem, aumentando assim o 
número de coeficientes de valor zero.



Algoritmo de compressão

• Após a quantificação, os coeficientes DCT são ordenados em uma 
sequência zig-zag, para obter uma sequência unidimensional de dados 
para ser usado na codificação por entropia. 

• O propósito do escaneamento zig-zag é ordenar os coeficientes em 
uma ordem crescente de frequências espectral: os coeficientes de alta 
frequências (no canto direito inferior) tem valores mais próximos a 
zero que os coeficientes de baixa frequência. Isto leva a uma maior 
eficiência da codificação por entropia.



Escaneamento zig-zag



Algoritmo de compressão

• Finalmente, o último passo do JPEG é a codificação por entropia. 
O padrão JPEG define dois métodos de codificação por entropia: 
codificação de Huffman e codificação aritmética.



Exemplo Huffman

• Frase “BOM ESSE BOMBOM”.

• Determinar o peso dos caracteres;

• Juntar os 2 caracteres com menores pesos, criando uma ramificação 
com um novo peso (soma dos 2);

• Juntar os 2 caracteres com menores pesos novamente, as novas 
ramificações são incluídas na busca pelos menores pesos;

• Repetir o processo até que haja uma árvore com todos ramos unidos;

• Ramo da direita = 1;

• Ramo da esquerda = 0;



JPEG 2000

• JPEG2000 foi concebido como uma atualização do JPEG. 

• O modo de compressão de imagem com perdas de JPEG2000 baseia-
se no chamado “transformação wavelet discreta”, que é suposto ser 
mais eficiente em comparação com o algoritmo baseado em JPEG;

• 1997;



Vantagens

• Melhor eficiência na compressão; 

• Decodificação com diferentes resoluções de saída;

• Um processo para calcular a taxa de bits integrada;

• Divide a imagem em peças mais pequenas para serem codificados 
independentemente uma das outras;



Vantagens

• Aumento da resistência de ruído;

• Acesso à taxa de bits comprimida em qualquer ponto, a fim de 
acessar diretamente a imagem;

• Melhores performances na codificação / decodificação através de 
muitos ciclos diferentes;

• Formato de arquivo mais flexível.



Limitações

• Enquanto a complexidade da implementação realmente não ajuda a 
aumentar a aceitação no JPEG2000. 

• As aplicações de imagem mais recentes, muitas vezes oferecem um 
formato de arquivo JPEG2000 embora ainda tende a ser limitada a 
profundidade de cor de 24 bits.



GIF

• Graphics Interchange Format;

• É um formato de arquivo de imagem comumente usado para imagens 
na web e em softwares;

• Armazena dados de imagem usando cores indexadas, o que significa 
que cada imagem pode incluir um máximo de 256 cores;

• 1987;



Características

• Uma vez que GIFs podem conter apenas 256 cores, eles não são ideais 
para armazenar fotos digitais, tais como aquelas que são capturados 
com uma câmera digital. 

• Mesmo quando se usa uma paleta de cores personalizada e aplicando 
pontilhamento para suavizar a imagem, fotos salvas no formato GIF, 
muitas vezes parecem granuladas e não reais.

• É constituído por uma série de pacotes de dados, denominados blocos, 
juntamente com informação de protocolo adicional. Devido a esta 
disposição, os arquivos GIF devem ser lidos como se fossem um fluxo 
contínuo de dados. Os vários blocos e sub-blocos de dados definidos 
pelo GIF podem ser encontrados em quase qualquer lugar dentro do 
arquivo. Esta incerteza torna difícil para encapsular todos os arranjos 
possíveis dos dados GIF.



Características

• Blocos, além de armazenar campos de informação, também pode 
conter sub-blocos. Cada sub-bloco de dados começa com um 
único byte de contagem, o qual pode estar na faixa de 1 a 255 e 
indica o número de bytes de dados que se seguem ao byte de 
contagem. Vários sub-blocos podem ocorrer em um agrupamento 
contínuo (byte de contagem, os bytes de dados, contagem de 
bytes, os bytes de dados, e assim por diante). Uma sequência de 
sub-blocos de um ou mais dados é terminada por um byte de 
contagem com um valor de zero.

• É capaz de armazenar dados de bitmap com profundidades de 
pixel de 1 a 8 bits. As imagens são sempre armazenados usando o 
modelo de cores RGB e paleta dados. 



Características

• GIF também é capaz de armazenar várias imagens por arquivo, 
mas essa capacidade é raramente utilizada, e a grande maioria dos 
arquivos GIF contem apenas uma única imagem. 

• A maioria dos visualizadores de arquivos GIF não suportam a 
exibição de vários arquivos de imagem GIF ou pode exibir 
somente a primeira imagem armazenada no arquivo. Por estas 
razões, não se recomenda a criação de aplicativos que dependem 
de várias imagens por arquivo, mesmo que a especificação 
permita isso.



Codificação

• Os dados de imagem armazenados em um arquivo GIF é sempre 
comprimido por LZW. Este algoritmo reduz cadeias de valores de byte 
idênticos numa única palavra de código e é capaz de reduzir o 
tamanho dos dados de pixel típico de 8 bits em 40 por cento ou mais. 

• A capacidade de armazenar dados não comprimidos, ou dados 
codificados usando um algoritmo de compressão diferente, não é 
compatível com a versão atual do formato GIF.
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