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Compressão de Sinais de EEG com JPEG2000 e
H.264
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Resumo— Recentemente, alguns autores têm pesquisado a
compressão de sinais biológicos reorganizados como matrizes
bidimensionais, de modo a explorar as redundâncias intra e
intersegmento através de codificadores de imagens comerciais.
Entretanto, a nova formatação resulta em uma baixa correlação
através dos segmentos de sinal, o que tem o potencial de reduzir
a eficiência de compressão. Para se aprimorar esta técnica, préprocessamento tem sido aplicado a matrizes resultantes de diferentes sinais biológicos, com o objetivo de aumentar a correlação
do arranjo, o que facilita a exploração das caracterı́sticas dos
sinais pelos compressores de imagens. O presente trabalho aborda
algumas dessas técnicas, utilizando os compressores de imagem
JPEG2000 e H-264. Os resultados de simulações mostram que o
esquema de compressão proposto é competitivo e constitui uma
alternativa viável para a compressão de eletroencefalogramas.
Palavras-Chave— Eletroencefalografia, Compressão de dados,
H.264, JPEG2000, Pré-processamento.
Abstract— Recently, some authors have addressed the encoding
of biological signals as two-dimensional arrays, in such a way
that intra and intersegment dependencies are exploited by offthe-shelf image encoders. However, the rearrangement in a 2-d
array itself provides a poor correlation across signal segments,
which has the potential to reduce the compression efficiency. In
order to correct this behavior, preprocessing techniques have been
applied to matrices generated from different biological signals,
with the goal of increasing the correlation of the arrangement,
which favors the exploitation of signal features. The present
work addresses this issue, by using the H.264 and JPEG2000
as image compressors. The simulation results show that the
proposed methodology is competitive and constitutes a viable
alternative for electroencephalogram compression.
Keywords— Electroencephalography,
H.264, JPEG2000, Preprocessing.
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I. I NTRODUÇ ÃO
O sinal de eletroencefalograma (EEG) é um registro da
atividade elétrica do cérebro. Este sinal é obtido através de
um campo elétrico, que é o resultado da soma de inúmeros
efeitos de excitação e inibição de potenciais sinápticos dos
neurônios [1], [2]. Em grande parte do tempo, o sinal de EEG
não possui uma forma especı́fica e apresenta comportamento
randômico. No entanto, em dadas situações, algumas caracterı́sticas particulares podem ser observadas, o que possibilita
o diagnóstico de várias anormalidades neurológicas [3]. Estes
sinais podem ser utilizados, por exemplo, no monitoramento de
pacientes em coma [4], na detecção de morte cerebral [5], em
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várias aplicações relacionadas ao estudo da epilepsia, como
a localização de seu foco durante uma crise [6], em testes
sobre efeito de drogas em pacientes [7] e em estudos sobre o
sono [8], Alzheimer, depressão, esquizofrenia, comportamentos psicóticos e demência [3].
Tipicamente, um sinal de EEG é captado em múltiplos
canais (derivações), de modo a representar a atividade de
vários conjuntos de neurônios, em diversas partes do cérebro.
A representação de um canal precisa ser bastante cuidadosa,
pois é necessário manter a fidelidade do sinal e as informações
que possibilitam o diagnóstico médico.
Geralmente, estes sinais são quantizados com 16 bits e a
uma frequência de 256 Hz, utilizando-se dezenas de canais.
Como consequência, o volume de dados a serem armazenados
e processados exige grande quantidade de memória. Especificamente, quando sinais de EEG são aplicados no estudo e
no monitoramento da epilepsia ou do sono, são necessários
registros de várias horas de atividade cerebral [1]. Sendo
assim, há necessidade de se realizar a compressão dos dados
resultantes, de modo que os registros sejam armazenados
em bancos de dados e/ou em aparelhos portáteis, ou ainda
remotamente transmitidos e acessados, o que leva à procura
de métodos de compressão eficazes.
As técnicas de compressão tradicionais podem ser classificadas em duas categorias: compressão sem perdas e compressão
com perdas. Nos algoritmos de compressão sem perdas, os
sinais reconstruı́dos são idênticos aos que foram comprimidos,
o que conserva toda a informação original. Por outro lado,
na compressão com perdas, o sinal reconstruı́do é apenas
uma aproximação do sinal de EEG registrado, o que acaba
proporcionando representações mais compactas.
Embora as taxas de compressão (compression ratio - CR)
em sistemas com perdas sejam maiores que as apresentadas
pelos sem perdas, é importante que o sinal reconstruı́do mantenha toda a informação clı́nica existente no sinal original, o que
é necessário, por exemplo, quando o médico deve realizar um
diagnóstico. Sendo assim, é necessário definir uma métrica que
seja capaz de medir a fidelidade da representação comprimida.
Geralmente, em processamento de sinais biológicos, adota-se a
diferença quadrática média percentual (percentage root-meansquared difference - PRD), que calcula o erro relativo para
cada amostra.
É necessário também definir o limite de degradação
aceitável para cada classe de sinais, de modo que os registros
comprimidos sejam posteriormente utilizados. Este assunto foi
abordado por Higgins et al. [9], que definiram um máximo
de 30% de PRD para o sinal de EEG, o que permite que o
sinal reconstruı́do conserve as informações necessárias para a
detecção de um ataque epilético.

XXX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT’12, 13-16 DE SETEMBRO DE 2012, BRASÍLIA, DF

Recentemente, a utilização de técnicas de préprocessamento tem apresentado bons resultados na
compressão de sinais biológicos, como o eletrocardiograma
(ECG) e o eletromiograma (EMG) [10], [11], [12], [13].
Nesses trabalhos, os sinais capturados são organizados
em matrizes bidimensionais, possibilitando o uso de
ferramentas de compressão de imagens, como os codificadores
JPEG2000 e H.264. No que diz respeito à compressão de
eletroencefalogramas, técnicas de pré-processamento podem
ser encontradas em Higgins et al. [14] e Srinivasan e
Ramasubba [15].
Mesmo que o sinal de EEG seja considerado de aspecto
aleatório, Antoniol e Tonella [16] mostraram um aumento na
taxa de compressão, quando as correlações temporal e espacial
são exploradas. Esta é a inspiração para o presente trabalho,
cujo objetivo é utilizar as caracterı́sticas de correlação para
pré-processar o sinal de EEG, por meio de um rearranjo da
matriz bidimensional inicialmente obtida.
O trabalho é organizado como segue. A seção II descreve
algumas técnicas de pré-processamento existentes na literatura
e também a proposta. Os resultados de simulações para essas
técnicas são então descritos na seção III. Por fim, a seção IV
apresenta as conclusões do trabalho.
II. O PR É - PROCESSAMENTO BIDIMENSIONAL DE SINAIS DE
EEG
Antes da etapa de compressão, o sinal original é dividido
em segmentos e organizado em uma matriz bidimensional,
conforme a Figura 1. Como resultado, forma-se uma matriz
na qual há uma forte correlação ao longo dos segmentos de
sinal (correlação intrasegmento), sejam estes organizados em
suas linhas ou colunas, porém, tal afirmação não pode ser feita
em relação à correlação entre segmentos diferentes (correlação
intersegmento). Neste caso, a matriz bidimensional resultante
apresenta, geralmente, uma grande variação ao longo dos
segmentos de sinal, com alta variância e pequena correlação,
o que não é favorável aos compressores de imagens.

baseado em correlação [13], a ordenação por variância e a
ordenação por complexidade modificada.
Ao final da compressão, é necessário enviar informações
indicando a organização original da matriz, de modo que o
sinal de EEG reconstruı́do seja obtido. Tal informação faz
parte do total de bits do sinal comprimido.
A. Reordenação por Correlação
Esta técnica tem o objetivo de aumentar a correlação na
direção dos segmentos de sinal, fazendo com que segmentos
adjacentes sejam muito similares, o que melhora a eficiência
do codificador de imagens. Em Costa et al. [13], os autores utilizam esta reordenação, através dos coeficientes de correlação
cruzada entre as várias colunas da matriz (os segmentos de
sinal são organizados em colunas). Esses coeficientes são
calculados através da matriz de covariância, da seguinte forma:
R(u, w) = p

C(u, w)
C(u, u) · C(w, w)

,

(1)

onde C(u, w) é a covariância associada às colunas u e w. As
duas primeiras colunas do novo arranjo são as que possuem
o maior coeficiente de correlação cruzada, fazendo-se u e w
variarem entre todas as colunas da matriz.
A terceira será a que possuir o maior coeficiente de
correlação com a segunda, isto é, fazendo w referir-se à
última coluna ordenada e u variar entre as colunas ainda não
reposicionadas. Este procedimento é repetido para todas as
posições da nova matriz, até que todas as colunas estejam
reordenadas.
B. Reordenação baseada em Variância
Este tipo de pré-processamento procura posicionar segmentos adjacentes com variâncias similares, de modo a proporcionar uma matriz na qual a variação dos valores pixel aumenta
suavemente, linha após linha. Para isto, calcula-se a variância
de cada segmento de sinal, de modo que a reorganização é
realizada escolhendo-se como primeira linha ou coluna de
imagem aquela que tiver a menor variância; em seguida,
a sequência é dada de acordo com a ordem crescente de
variâncias.
C. Reordenação por complexidade modificada

Fig. 1: Conversão do sinal original em uma matriz bidimensional por segmentação do sinal.
As técnicas de pré-processamento visam então reorganizar
a matriz resultante, de modo a melhorar a correlação entre
segmentos de sinal adjacentes, por meio da sua reordenação.
As técnicas utilizadas neste trabalho são: o pré-processamento

O primeiro passo desta abordagem, proposta neste trabalho,
é identificar o segmento com a menor variância e reposicionálo como a primeira linha/coluna da matriz reordenada. Em
seguida, os próximos segmentos são escolhidos através o erro
médio quadrático (mean squarred error - MSE) entre o último
posicionado (w) e o u-ésimo segmento da matriz original,
numa forma modificada do pré-processamento proposto em
Filho et al. [11], o qual utiliza, constantemente, o vetor de
menor variância no lugar do último posicionado. O método,
então, é dado por
L

M SEu =

1X
(xu (i) − xw (i))2 ,
L i=1

(2)

XXX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT’12, 13-16 DE SETEMBRO DE 2012, BRASÍLIA, DF

onde L é o número de amostras de cada segmento, xw (i)
são as amostras do último segmento posicionado e xu (i) são
as amostras de um dos segmentos ainda não posicionados.
Deste modo, a matriz reordenada apresentará linhas/colunas
adjacentes semelhantes, o que diminui as diferenças residuais
entre amostras em linhas/colunas adjacentes.
III. R ESULTADOS DE SIMULAÇ ÕES
Com base nas técnicas de pré-processamento descritas na
seção II, adotou-se uma metodologia de compressão de sinais
de EEG como imagens, cujo diagrama em blocos está ilustrado na Figura 2. Primeiramente, o sinal é particionado em
segmentos, que são inseridos nas colunas de uma matriz. Esta,
por sua vez, é reorganizada, aplicando-se uma técnica de préprocessamento, e comprimida com um codificador de imagens
comercial. As informações resultantes da reorganização do
arranjo bidimensional, ou seja, os ı́ndices originais das colunas de imagem, são incorporadas ao cabeçalho do arquivo
comprimido, para que o sinal reconstruı́do seja corretamente
recuperado.

Fig. 2: Metodologia de codificação adotada para os sinais de
EEG.
Os registros de EEG utilizados foram obtidos de
uma base de dados de acesso público, a CHB −
M IT ScalpEEGdatabase [17], de modo que os resultados
possam ser reproduzidos e futuramente comparados a outros
esquemas. Tais registros foram obtidos de pacientes epiléticos
de pediatria, monitorados durante vários dias, a fim de se
detectar a causa e a origem das convulsões, como uma
orientação para possı́veis intervenções cirúrgicas. Os sinais
foram obtidos de 23 derivações, sendo então amostrados a
256Hz e quantizados com 12 bits. Esta mesma base foi
utilizada em Prieto et al. [18], que será aqui referido para
fins de comparação de resultados. Apenas uma derivação foi
comprimida, a F 4 − C4, pois foi a mesma utilizada em Prieto
et al. [18], o que proporciona uma comparação direta.
Os sinais comprimidos são avaliados segundo a taxa de
compressão (Compression Ratio - CR), que indica o quanto o
sinal foi comprimido:
N bits orig
,
(3)
CR =
N bits comp
onde N bits orig é o número de bits do sinal original e
N bits comp é o número de bits da versão comprimida,

que compreende o total de bits das amostras de sinal e
a informação correspondente à reordenação das colunas. A
degradação do sinal é quantificada segundo o PRD, definido
como:
v
u PN −1
u
(x2 [n] − x̂2 [n])
P RD = t n=0PN −1
,
(4)
2
n=0 x [n]
onde x[n] e x̂[n] são os sinais original e reconstruı́do, respectivamente, e N é o número total de amostras. É importante
ressaltar que a comparação é realizada após a remoção da
reordenação e a obtenção da forma unidimensional original
dos sinais.
A comparação entre os codificadores escolhidos para as
simulações, ou seja, o JPEG2000 e o H.264, foi realizada
com base em dois cenários. Os sinais são pré-processados
segundo o exposto na seção II, com colunas de 512 amostras, completando-se a última com a média do sinal, caso
necessário. Todo o sinal é subtraı́do pelo valor mı́nimo do
mesmo, de modo a se converter as amostras sinalizadas em
números inteiros positivos. O sinal é então comprimido com
um codificador H.264 e em seguida com um JPEG2000,
utilizando-se o mesmo valor de CR obtido no primeiro.
O compressor H.264 utilizado é a versão 18.3
do software de referência do padrão, disponı́vel em
http://iphome.hhi.de/suehring/tml/download/. O codificador
foi configurado no modo FRExt High 100 Intra Profile,
com uma entrada YUV 4:0:0 do sinal de EEG, quantizado
com 12 bits. A otimização taxa-distorção foi utilizada (Ratedistortion (RD) Optimization), juntamente com o filtro de
desblocagem (Deblocking Filter), a Codificação Aritmética
Binária Adaptativa baseada em Contexto (CABAC) e blocos
de tamanho 8 × 8, tanto para a transformada como para a
predição. A Codificação Hierárquica não foi habilitada.
O
codificador
JPEG2000
utilizado
foi
disponibilizado pela Kakadu software, disponı́vel em
http://www.kakadusoftware.com. Todos os valores padrões
do codificador foram utilizados, porém, como sinal de EEG
é comprimido como um dado sem formatação (raw data),
dois parâmetros são informados: as dimensões da imagem e
a resolução de bits. Como o passo de quantização também é
dependente da resolução de bits, este valor foi modificado e
fixado em 0, 000025.
Em um primeiro cenário de simulação, a comparação entre
os valores de PRD é mostrada nas tabelas Ia, Ib, Ic e Id,
onde estão os resultados para a compressão sem nenhum
pré-processamento e também para as técnicas de reordenação
por correlação (ver seção II-A), variância (ver seção II-B) e
complexidade modificada ( ver seção II-C). É possı́vel verificar
que, independentemente do tipo de pré-processamento utilizado, o compressor JPEG2000 apresenta resultados superiores
aos obtidos pelo H.264. Na verdade, para o codificador H.264,
as técnicas de pré-processamento nem sempre resultam em
uma melhoria na eficiência de compressão, o que já havia
sido observado em Filho et al. [11].
Em um segundo cenário, é analisada a curva de PRD x
Fator de Compressão obtida na codificação de registros de
EEG com o JPEG2000, utilizando-se os vários tipos de préprocessamentos mostrados na seção II, onde o PRD mostrado
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TABELA I: Comparação entre os compressores H-264 e JPEG2000.
(a) Sem nenhum pré-processamento
Sinal
chb01 02
chb01 15
chb04 02
chb04 08
chb07 02
chb07 12
chb10 02
chb10 12
chb23 06
chb23 10

CR
8,69
8,23
12,02
8,21
5,71
5,73
8,09
8,97
8,01
7,23

(b) Pré-processamento por correlação

PRD (%)
H-264 JPEG2000
11,26
8,63
5,12
3,48
17,50
17,05
10,02
9,87
9,09
8,34
7,88
7,25
5,75
4,23
5,91
4,34
11,87
10,17
8,53
7,19

Sinal
chb01 02
chb01 15
chb04 02
chb04 08
chb07 02
chb07 12
chb10 02
chb10 12
chb23 06
chb23 10

(c) Pré-processamento por variância
Sinal
chb01 02
chb01 15
chb04 02
chb04 08
chb07 02
chb07 12
chb10 02
chb10 12
chb23 06
chb23 10

CR
8,66
8,23
12,13
8,12
5,56
5,63
7,95
8,90
7,74
7,02

N bits orig − N bits comp
%.
N bits orig

PRD (%)
H-264 JPEG2000
11,52
8,96
5,21
3,55
17,77
17,07
10,39
10,28
9,26
8,51
8,05
7,45
5,80
4,19
5,94
4,31
12,19
10,48
8,69
7,29

(d) Pré-processamento por complexidade

PRD (%)
H-264 JPEG2000
11,54
8,96
5,22
3,60
18,27
17,12
10,29
9,67
9,36
8,61
8,06
7,32
5,84
4,30
5,93
4,39
12,36
10,62
8,79
7,40

Sinal
chb01 02
chb01 15
chb04 02
chb04 08
chb07 02
chb07 12
chb10 02
chb10 12
chb23 06
chb23 10

é a média do valores obtidos, em determinadas taxas, para
um único canal (F4-C4) do cenário anterior. O Fator de
compressão (Compression Factor - CF) é dado por:
CF = 100 ·

CR
8,53
8,00
12,09
7,96
5,51
5,46
8,17
9,18
7,82
7,06

(5)

Os resultados do segundo cenário são mostrados na Figura
3. Nota-se que a diferença entre o PRD é muito pequena
para CFs até 70%, e que os pré-processamentos baseados
em variância e correlação não apresentam nenhum ganho
de compressão. No entanto, a reordenação por complexidade
modificada, que é baseada no erro médio quadrático, apresenta
resultados favoráveis, com ganhos de aproximadamente 1
ponto percentual de PRD, em relação às outras técnicas de
pré-processamentos, para um CF de 90%.

CR
8,95
8,53
13,18
8,72
5,78
5,88
8,57
9,65
8,10
7,36

PRD (%)
H-264 JPEG2000
11,48
9,00
5,16
3,48
17,67
16,50
10,03
9,44
9,25
8,55
7,94
7,21
5,78
4,14
5,91
4,21
12,21
10,63
8,66
7,40

A Tabela II compara os resultados do método de ordenação
por complexidade modificada, sugerido neste trabalho, com
os resultados mostrados por Prieto et al. [18], que constitui
o estado da arte na compressão de sinais de EEG e utiliza
a mesma base de dados. É obtido o mesmo CR através do
ajuste da taxa de bits do compressor JPEG2000. Apesar da
metodologia proposta não superar o esquema introduzido em
Prieto et al. [18], o método apresentado é competitivo e pode
ser considerado uma alternativa interessante para baixas taxas
de compressão.
É possı́vel também comparar a metodologia proposta com
o esquema apresentado por Higgins et al. [14], que utilizou
uma base de dados composta por sinais de pacientes com
epilepsia, fornecida pela Universidade de Friburgo, na Alemanha, e também é baseado no JPEG2000. Os resultados para
a ordenação por complexidade modificada e os fornecidos
em Higgins et al. [14] estão disponibilizados na Figura 4.
Dada a similaridade entre os sinais de teste e a utilização do
mesmo codificador base, é possı́vel afirmar que a metodologia
proposta tende a ser superior, principalmente com o aumento
do fator de compressão.
IV. C ONCLUS ÕES

Fig. 3: Curva de compressão para JPEG2000

A codificação de sinais de EEG como imagens foi abordada,
em uma metodologia que incorpora a sua formatação em
matrizes bidimensionais e o pré-processamento do arranjo
resultante, em uma etapa imediatamente anterior à de compressão de dados. Três técnicas de pré-processamento foram
avaliadas, sendo duas disponı́veis na literatura, que também já
haviam sido aplicadas a outros tipos de sinais biológicos, e
uma introduzida neste trabalho. Os compressores comerciais
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Fig. 4: Curva de compressão comparando o melhor resultado
com Higgins et al. [14]
TABELA II: Comparação do método com Prieto et al. [18]
PRD (%)
Sinal
chb01
chb01
chb04
chb04
chb07
chb07
chb10
chb10
chb23
chb23

02
15
02
08
02
12
02
12
06
10

CR

Prieto et al. [18]

8,78
17,11
6,43
6,59
4,67
7,80
15,30
18,19
6,65
5,99

6,01
5,41
6,72
6,61
6,89
6,47
5,50
5,45
6,20
6,17

JPEG2000
(Ord. Complexidade)
8,74
10,71
6,96
6,52
6,08
10,23
9,38
10,90
8,25
5,63

JPEG2000 e H.264 foram utilizados nas simulações realizadas.
Os resultados mostram que a codificação de sinais de EEG
como imagens é viável e é capaz de superar o estado da arte,
para baixas taxas de compressão. Além disso, estas técnicas
podem ser incorporadas por outros esquemas e a metodologia
proposta pode agregar outros compressores de imagens, o
que proporcionaria um aumento imediato na eficiência de
compressão de sinais de EEG.
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