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Resum 

El nombre d’imatges digitals que es generen cada dia creix a un ritme sorprenent. A més, està 
canviant la manera en què aquestes imatges es capturen, s’emmagatzemen, es comparteixen, 
es presenten i s’utilitzen. Aquest fet planteja multitud de reptes nous pel que fa a la cerca, la 
gestió de metadades, la privadesa i seguretat, l’emmagatzematge i el trasllat. D’altra banda, les 
noves modalitats d’imatge emergents i la demanda d’unes experiències d’usuari més 
immersives estimulen la necessitat d’uns formats d’imatge més amplis. El Joint Photographic 
Experts Group (JPEG) s’encarrega d’oferir solucions estandarditzades a aquests reptes. Durant 
els últims trenta anys, ha adoptat amb èxit i de manera força consensuada diversos estàndards 
com ara JPEG i JPEG 2000, i, més recentment, JPSearch i JPEG XT. Aquesta comunicació ofereix 
una breu introducció a aquests estàndards que estan vinculats a les aplicacions de digitalització 
i arxivament. També es detallen alguns esforços d’estandardització que s’estan fent avui dia.  

Introducció 

La digitalització normalment implica la generació d’immenses quantitats de dades. Representar 
aquesta informació digitalitzada amb eficiència i permetre que s’hi pugui accedir fàcilment, i 
també que es pugui recuperar i emmagatzemar de manera estable a llarg termini, exigeix unes 
tecnologies de codificació avançada que, preferiblement, també compleixin els estàndards 
internacionals. Aquestes tecnologies són importants per a l’arxivament i l’emmagatzematge a 
llarg termini, atès que els estàndards garanteixen que el contingut pugui ser descodificat en 
qualsevol moment sense dependre d’uns sistemes obsolets o heretats. A més, els estàndards 
aporten el benefici de la interoperabilitat entre implementacions de diferents proveïdors de 
sistemes.  

Tot i així, com que unes aplicacions diferents demanen uns requisits diferents, s’han dissenyat 
diferents formats d’arxiu d’imatge orientats a uns usos específics. A més, la ràpida evolució que 
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ha experimentat la tecnologia de captura d’imatges demana uns nous requisits als formats 
d’arxiu d’imatge. Unes millors resolucions (gigapíxels), el marge dinàmic, la resolució espectral i 
la dimensionalitat en són només alguns exemples. En conseqüència, el desenvolupament del 
format d’arxiu d’imatge ha d’evolucionar paral·lelament a la innovació en la tecnologia de 
captura. JPEG, que és la sigla de Joint Photographic Experts Group (‘Grup Comú d’Experts en 
Fotografia’) és una comissió d’estandardització que s’ocupa de l’elaboració d’estàndards per a 
imatges fixes que donen resposta a les demandes de la indústria.  

JPEG és, oficialment, un dels dos subgrups de WG1 de SC29 del JTC1. L’altre subgrup és el JBIG. 
JTC1 reuneix experts de la ISO i de la IEC per actuar com un sol organisme d’estandardització. 
Així doncs, JPEG també és, a la pràctica, una manera de referir-se a WG1 SC29 JTC1 ISO/IEC. Per 
complicar encara més les coses, JPEG és una comissió conjunta de JTC1 i ITU-T (que antigament 
es deia CCITT) Study Group 16 (SG16) de la ITU. A ITU-T les activitats de JPEG pertanyen al 
domini de VCEG. Per aquesta raó, molts dels estàndards JPEG publicats també són publicats de 
manera íntegra per ITU-T. De resultes d’això, molts estàndards JPEG (però no tots) porten una 
designació doble, una d’ISO/IEC i una d’ITU-T. Aquest fet explica, per exemple, que l’estàndard 
de codificació d’imatges JPEG es conegui tant per ISO/IEC 10918-1 com per Rec. ITU-T T.81.  

L’any 1983, ISO va començar a treballar en el desenvolupament de tecnologia que permetés 
mostrar els gràfics amb una qualitat de fotografia en terminals, que aleshores es basaven 
totalment en caràcters. Dins de la ISO, aquesta tasca es va assignar a la Comissió Tècnica 97 
(TC97), a la Subcomissió 2 (SC2), al Grup de Treball 8 (WG8) –codificació d’àudios i informació 
d’imatges. Alhora, la CCITT (ara, ITU-T) tenia el Grup d’Estudi VIII (SG8), que també se centrava 
en la comunicació d’imatge. Atesos el camp d’experiència i els objectius que compartien la ISO i 
la CCITT, l’any 1986 es va decidir crear el Joint (CCITT/ISO) Photographic Experts Group (JPEG), 
al qual va seguir el Joint Bi-level Imaging Group (JBIG), el 1988. La ISO TC97 es va fusionar amb 
IEC TC83 per convertir-se en ISO/IEC JTC1 el 1986, i el 1993 CCITT va adoptar el nom d’ITU-T.  

Creat el 1986, JPEG va començar a treballar en el primer estàndard per oferir una compressió 
eficient de les imatges fixes de to continu, que l’any 1992 va sortir com a JPEG, o d’una manera 
més formal, com a ISO/IEC 10918-1 | Rec. ITU-T T.81 – tecnologia de la informació – compressió 
digital i codificació d’imatges fixes de to continu. Aquest és el mateix estàndard que encara 
s’empra actualment per codificar, transmetre i emmagatzemar milions d’imatges cada dia.  

Durant els últims trenta anys, JPEG ha publicat un gran nombre d’estàndards. Alguns han tingut 
una acollida excel·lent i són àmpliament utilitzats, mentre que altres s’empren bàsicament en 
mercats concrets. D’altra banda, un estàndard complet sovint inclou un conjunt, o un joc, 
d’estàndards, que són designats com a parts d’aquest. Cada part és, en si mateixa, un 
estàndard, però en general conté referències a altres parts del joc per completar-ne o ampliar-
ne la funcionalitat. En la ISO/IEC, s’assigna un nombre de cinc dígits per etiquetar de manera 
exclusiva l’estàndard, seguit d’un nombre de part (separat amb un guió). En la ITU-T, cada part 
d’un estàndard rep el seu propi nombre t únic.  

La part 1 de JPEG 2000, o ISO/IEC 15444-1 | Rec. ITU-T T.800, va ser publicada el 2000 i va ser 
concebuda no tan sols per oferir una més gran eficàcia de compressió que la de JPEG, sinó 



 3 

també per admetre un conjunt més ampli de funcionalitats, com la tessel·lació, l’escalabilitat en 
la resolució i la qualitat, la descodificació progressiva, els sistemes de compressió amb pèrdua o 
sense i l’accés aleatori, entre altres.  

JPEG XT és un estàndard relativament nou que estableix una sèrie d’extensions 
retrocompatibles amb l’estàndard JPEG heretat (recomanació ITU T.81 — ISO/IEC 10918-1). 
Mentre que JPEG encara és la tecnologia dominant per emmagatzemar imatges digitals, no 
compleix diversos requisits que han anat adquirint importància en els darrers anys. El que és 
més important és que JPEG XT afegeix compatibilitat per a la compressió d’imatges amb un més 
gran nombre de bits per píxel (de 9 a 16 bits), imatges d’alt rang dinàmic (HDR), compressió 
sense pèrdua i la representació de canals alfa. JPEG XT amplia l’especificació JPEG original amb 
una retrocompatibilitat absoluta. Les eines i el programari existents continuaran treballant amb 
els nous fluxos de codi, mentre que les noves funcions ajudaran a entrar el JPEG al segle XXI.  

A més dels estàndards que se centren bàsicament en la codificació d’imatges, JPEG també 
proporciona estàndards relacionats amb l’accés d’imatges i la gestió de metadades. JPSearch 
ofereix solucions per incrustar i mapar metadades, consultar imatges i dipòsits d’imatges, i 
integrar imatges en el núvol de dades enllaçades.  

Des del punt de vista de l’usuari, un aspecte clau és seleccionar els estàndards adequats per als 
usos específics i aconseguir una alineació òptima entre aquests formats d’arxiu aprovats, tant 
pel que fa a la qualitat de la imatge com a la coherència de les metadades. A més, cal tenir en 
compte els progressos que hi pugui haver en el futur per tal de garantir la longevitat de ginys 
digitalitzats.  

Aquesta comunicació ofereix una perspectiva general d’alguns dels paquets d’estàndards més 
destacats adequats per a digitalitzacions: JPEG, JPEG 2000, JPEG XT i JPSearch. A més a més, es 
presenten dues activitats que s’estan duen a terme des de fa poc temps: JPEG PLENO i JPEG XS. 
La comunicació presenta dades tècniques sobre l’elaboració dels estàndards i, per tant, servirà 
de guia per al lector per entendre quines repercussions té emprar els estàndards vigents.  

L’estàndard de codificació d’imatges JPEG  

L’estàndard de codificació d’imatges JPEG, o ISO/IEC 10918-1 | Rec. ITU-T T.81 [10], va ser creat 
el 1992 i representa la tecnologia de codificació d’imatges més utilitzada avui dia. Sens dubte, 
es pot afirmar que JPEG ha estat un dels estàndards multimèdia de més èxit que s’han definit 
fins ara. Aquest capítol ofereix una explicació breu sobre el funcionament intern del codificador 
d’imatges JPEG clàssic [3].  

De manera similar a la majoria d’altres estàndards JPEG, l’especificació de fet només descriu el 
procés de descodificació. El responsable d’executar-la pot escollir com codifica una imatge, 
sempre que el flux de codi generat final compleixi l’estàndard. Tot i així, aquest capítol explica 
el procés de codificació. Atès que el cicle de codificació-descodificació de JPEG és simètric, el 
procés de codificació pot ser considerat la inversa del procés de descodificació. La figura 1 
presenta un esquema de codificació per blocs JPEG. Mostra que codificar (i descodificar) una 
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imatge amb JPEG consta, bàsicament, de quatre passos, els quals es descriuen en els subpartats 
següents.  

 

! "#"$%& ' ( %

) %

) %

) %

) %

' *% ' +%

, - , %

!"
#

$
%&

!'
()

*%

( +, ' # $%&!' ( ) *%

. ' /% 0 123452463%

0 123452463%
72*89: %

;<=>?@% A<1>B@%

. C' & %

DE' %

A<1>B@%F%

-.
/

0-
$

/
%

G1HI 23%
J 37+6KL%
' 6M=3N%

' 6M=3N%
72*89: %

G92M9+: %

/2*89: %

J 37+6KL%
O6M9M%
M272%

12%

32%  

Figura 1: Esquema de codificació JPEG (que mostra una tècnica del submostratge 4:2:0).  

 

Preprocessament 

La fase del preprocessament prepara les mostres d’imatge abans que realment siguin 
codificades. JPEG està dissenyat per treballar amb imatges en color de to continu, amb un 
component o més, cadascun dels quals està format per mostres de nombres enters de 8 bits. 
Normalment, les imatges fotogràfiques naturals es representen en un espai de color RGB. El pas 
del preprocessament primer converteix les mostres RGB a un espai de color YCbCr, que actua 
com un primer pas de descorrelació que millora de manera significativa els resultats de la 
compressió. Una observació que cal fer és que només la tecnologia de descodificació principal 
es va especificar per a JPEG i que, en conseqüència, la comissió WG1 no va especificar l’RGB 
precís per a la transformada de color YCbCr. Això significa que diferents implementacions de 
còdecs no havien d’emprar necessàriament la mateixa transformada de color. Tot i així, això es 
va esmenar més tard amb la publicació del JPEG File Interchange Format (JFIF) com a ISO/IEC 
10918-5 | Rec. ITU-T T.871. La major part d’implementacions modernes compleixen el JFIF i, 
per tant, apliquen la mateixa transformada de color.  

Un cop aplicada la transformada de color, els components Cb i Cr es poden submostrejar en un 
factor de dos. Els coeficients de submostratge de JPEG admesos són etiquetats com a (1) 4:4:4 
(sense submostratge), (2) 4:2:2 (reducció en un factor de dos en la dimensió horitzontal), i (3) 
4:2:0 (reducció en un factor de dos tant en direcció horitzontal com vertical). Normalment, 
s’aplica la tècnica de submostratge 4:2:0, la qual redueix de manera eficaç la resolució espacial 
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dels components de crominància en un factor de quatre (amb la qual cosa s’elimina un 50 % de 
les dades).  

Finalment, els components es divideixen en uns petits blocs rectangulars de 8 × 8 mostres cada 
un, anomenats codis bloc.  

Transformada discreta del cosinus (DCT)  

A continuació, cada codi bloc de 8 × 8 és convertit a una representació del domini freqüencial 
mitjançant una DCT de tipus II normalitzat [2], aplicat a mostres orientades al centre; per 
exemple, traient 128 de cada valor. La DCT ve donada per:  
on 0 ≤ u < 8 és la freqüència espacial horitzontal, 0 ≤ v < 8 és la freqüència espacial vertical, i 
amb  

 

 

Figura 2: Les funcions bàsiques de la DCT 8×8. 

El resultat és un bloc de 8×8 de valors del coeficient de freqüència, cadascun dels quals 
correspon a les funcions bàsiques de DCT respectives, com mostra la figura 2. El valor de l’angle 
superior esquerre s’anomena coeficient DC i representa la mitjana de tot el bloc. Els altres 63 
coeficients s’anomenen coeficients AC i representen informació d’alta freqüència específica del 
bloc original. Una propietat que té la DCT 2D és que té tendència a concentrar la major part de 
l’energia del senyal als coeficients DC i AC. En conseqüència, els coeficients AC són escanejats 
mitjançant una ordenació en ziga-zaga, tal com mostra la figura 3 (de l’angle superior esquerre 
a l’angle inferior dret), d’acord amb les freqüències creixents respectives. Això és útil, ja que 
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permet prioritzar l’assignació de la taxa de bit depenent de les freqüències, presents al bloc, a fi 
d’adaptar-se al sistema visual humà (HVS).  

 

Figura 3: L’ordenació en ziga-zaga 8×8. El coeficient DC és el primer, seguit de 63 coeficients AC. 

Quantificació  

Està àmpliament acceptat que l’ull humà sap apreciar petites diferències en zones planes, però 
no detecta distorsions en zones d’alta freqüència. Aquest fet s’observa clarament en la fase de 
quantificació, mitjançant l’aproximació de coeficients d’alta freqüència d’una manera menys 
acurada que els coeficients de baixa freqüència. Així, després de la DCT, JPEG duu a terme una 
operació de quantificació en cada bloc transformat simplement dividint cada coeficient per un 
pas de quantificació, al qual segueix l’arrodoniment del resultat al nombre enter més pròxim. 
De resultes d’això, molts dels coeficients d’alta freqüència passen a ser zero, mentre que molts 
altres coeficients es converteixen en petits valors enters que es representen amb nombre més 
reduït de bits que abans. Els intervals de quantificació estan representats en una matriu de 
quantificació 8×8, la qual està assenyalada en el flux de codi. Si se sintonitza amb cura la matriu 
de quantificació, un codificador pot controlar la taxa de bit i la qualitat del resultat produït. És 
possible aconseguir la qualitat màxima mitjançant els intervals d’1.  

Codificació entròpica 

Després de la fase de la quantificació, el codificador codifica entròpicament els coeficients en 
l’ordenació en ziga-zaga (vegeu figura 3) i els encapsula en paquets en el flux de codi final. La 
codificació entròpica en JPEG es basa en una combinació de codificació per longitud de 
recorregut i la codificació entròpica de Huffman [9, 30].  

És important assenyalar el fet que l’especificació JPEG permet construir lliurement el conjunt de 
paraules del codi de Huffman. El flux de codi proporciona elements de la sintaxi per assenyalar 
dues taules del codi de Huffman, una per als blocs de luminància i un altre per als blocs de 
crominància. JPEG fins i tot permet definir un gran nombre de conjunts de taules dins d’un únic 
flux de codi, i intercanviar-los. Aquesta és, de fet, una característica molt útil perquè permet 
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que un codificador faciliti paraules del codi de Huffman optimitzades, en funció del contingut 
de la imatge real.  

JPEG 2000  

La part 1 del JPEG 2000, el nom oficial de la qual és ISO/IEC 15444-1 | Rec. ITU-T T.800 [11], va 
aparèixer l’any 2000 com el successor de l’estàndard JPEG original [10]. És un sistema de 
codificació d’imatges fixes basat en ondetes que pretén no tan sols oferir una eficiència de 
compressió més elevada que la de JPEG, sinó també admetre una varietat molt més àmplia de 
característiques addicionals, com ara la tessel·lació innata, l’escalabilitat en resolució i qualitat, 
la descodificació progressiva, la compressió sense pèrdua, la codificació amb regió d’interès 
(ROI), la capacitat de recuperació d’errors i l’accés a l’autèntic flux de codi aleatori. A més a 
més, admet diversos formats de color, com RGB, YCbCr o un format genèric de canal n, a unes 
profunditats de bits que se situen entre 1 i 38 bits per canal. Cada canal està representat en la 
imatge com un component d’imatge independent, i JPEG 2000 admet fins a 16.384 components 
d’imatge en una imatge.  

És important assenyalar que la mateixa especificació per a la part 1 de JPEG 2000 està escrita 
des d’una òptica de descodificació. Això garanteix que les implementacions de descodificadors 
s’ajustin i adaptin el procés de generació de fluxos de codi a aplicacions d’ús específic, amb la 
qual cosa és possible millorar els resultats de la codificació. L’estàndard només compleix el flux 
de codi, principalment mitjançant l’especificació del procés de descodificació. No obstant això, 
per tal d’explicar els components bàsics de JPEG 2000, aquest capítol s’ha escrit des del punt de 
vista de la codificació. Per a una perspectiva més detallada del sistema d’estàndards JPEG 2000 
suite, és recomanable consultar [3, 11, 32, 33].  
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Figura 4: Els blocs d’alt nivell del codificador JPEG 2000.  

 
La figura 4 mostra els blocs d’alt nivell del codificador JPEG 2000, que es descriuen en els 
subapartats següents [3].  

Preprocessament 

La fase de preprocessament formata les mostres d’imatges abans de codificar-les realment. En 
síntesi, es pot dividir en tres parts.  

El primer pas divideix la imatge d’entrada en regions rectangulars de la mateixa mida i que no 
se solapen, anomenades tessel·les. El sistema de quadrícula d’imatges presenta l’avantatge que 
permet l’enquadrament d’imatges després de la compressió, sense haver de passar per un cicle 
de descodificació i codificació complet. Després d’haver tessel·lat la imatge d’entrada, cada 
tessel·la es processa de manera individual, sense dependències de les altres tessel·les. La 
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tessel·lació és especialment útil en usos d’aplicació concrets, com ara la compressió d’imatges 
grans en entorns amb una memòria limitada, o per tal de facilitar un processament paral·lel. No 
obstant això, l’ús de les tessel·les repercuteix en l’eficàcia de la compressió total a causa de la 
introducció d’uns límits rígids i la restricció en la quantitat de mostres per tessel·la processada. 
Hi ha solucions per reduir els mecanismes de tessel·lació [8, 39], si bé la major part d’usos 
permeten deshabilitar totalment la funció de tessel·lació.  

El segon pas, el canvi al nivell DC, transforma imatges d’enters sense signe a una representació 
amb signe per evitar uns problemes d’implementació determinats, com ara el desbordament 
numèric. Tot i així, no repercuteix (de manera significativa) en l’eficàcia de la codificació.  

La fase de preprocessament descorrelaciona la informació del color. La part 1 de JPEG 2000 
defineix dues transformades de components per triar. Totes dues transformades treballen 
només en els primers tres components, que aleshores s’interpreten de manera implícita com a 
components RGB, i demanen que aquests tres components siguin del mateix tipus de mostra —
la mateixa profunditat de bits i el mateix format de signe— i grandària. La primera 
transformada, la ICT, és, bàsicament, un RGB que s’acostuma a emprar per a la transformada 
del color del model de color YCbCr. A causa dels coeficients de coma flotant de la transformada, 
només es pot emprar en la codificació amb pèrdua. La segona alternativa de transformada 
s’anomena RCT. És una transformada d’enter a enter reversible que s’aproxima a la ICT però 
que pot ser utilitzada també per a la codificació sense pèrdua. Té un rendiment més baix que la 
ICT, però permet la reconstrucció exacta dels valors de la mostra original.  

Transformada per ondetes discreta 2-D multinivell 

La transformada per ondetes discreta és un dels pilars de JPEG 2000 i permet descompondre la 
informació de la imatge en un conjunt del que s’anomenen subbandes més petites. JPEG 2000 
admet de manera nativa dos bancs de filtres per ondetes integrats, etiquetats 5×3 i 9×7, tots 
dos procedents de la mateixa família d’ondetes CDF biortogonals [6].  

• La matriu 5×3 està pensada bàsicament per admetre compressió sense pèrdua perquè 
tots els seus filtres tenen coeficients racionals, amb uns dividends que són potències de 
dos. Gràcies a això, ofereix una reversibilitat perfecta, ja que el càlcul de nombres enters 

purs és suficient i els errors d’arrodoniment es poden controlar a la perfecció.   

• La matriu 9×7 té un ordre de factorització més elevat que la matriu 5×3, la qual cosa vol 
dir que ofereix unes propietats de compactació d’energia millorades per a la compressió 
amb pèrdua per comparació a la matriu 5×3. Tot i així, és irreversible a causa del fet que 
els seus coeficients de filtratge són nombres irracionals.  

L’especificació de la part 1 de JPEG 2000 conté una definició molt estricta per a un procediment 
de desprojecció (lifting) d’una DWT d’una dimensió, la qual hauria d’anar seguida de totes les 
implementacions adequades a fi de proporcionar una interoperabilitat entre implementacions 
diferents. Aquesta DWT-1D representa l’operació DWT bàsica de JPEG 2000. Posteriorment, i 
de resultes de la propietat de separabilitat de les ondetes, es pot aconseguir una DWT de dues 
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dimensions mitjançant l’aplicació de diverses DWT-1D al llarg de totes dues dimensions. Així 
doncs, la DWT-2D d’un nivell es construeix mitjançant l’aplicació, en primer lloc, de la DWT-1D 
en cada fila de la imatge, i a continuació aplicant la mateixa DWT-1D en cada columna de la 
imatge. Un sol pas de la DWT-2D permet crear quatre bandes de freqüència, denominades 
subbandes, les quals contenen coeficients de transformada que representen versions filtrades i 
submostrejades de la imatge d’entrada. La quantitat total de coeficients de transformada és 
equivalent a la quantitat original de mostres. Cada nivell de resolució posterior es crea agafant 
la subbanda de baixa freqüència (que és una de les quatre subbandes resultants) del darrer 
nivell de resolució com a entrada per a l’operació DWT-2D següent. Podem repetir aquest 
procés de descomposició per generar el nombre desitjat de nivells de resolució i també per 
descorrelacionar de manera òptima les mostres d’imatge.  
La figura 5 (a) mostra aquesta estructura de descomposició DWT-2D multinivell, que es coneix 
per descomposició de Mallat [28], amb uns nivells de resolució R. Cada etiqueta de la subbanda 
indica el tipus de filtre que es va usar per a les dimensions horitzontal i vertical, respectivament, 
mitjançant els caràcters L i H, per a un filtre passabaix i un filtre passaalt, respectivament. 
També indica el nivell de descomposició en subíndex. En aquesta notació, LL0 representa el 
component de tessel·la original (no transformat). Amb cada descomposició, s’introdueix un 
altre nivell de resolució, que substitueix la banda LL actual amb quatre subbandes més petites. 

HH1 

HL1 

LH1 

LH2 HH2 

HL2 

LLN 

r0 rR-2 rR-1 

!"
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Figura 5: Descomposició de Mallat de la DWT-2D multiresolució en JPEG 2000. 

(a, esquerra) Representació esquemàtica d’una descomposició de Mallat d’una DWT-2D per al 

nivell.  

(b, dreta) Imatge Lena descomposta amb una DWT-2D 9×7 de nivell 3, que genera 4 nivells de 

resolució. 

El nivell de resolució més baix a r = 0 està representat exclusivament per la subbanda LLNL.  

A tall d’exemple, la figura 5 (b) mostra el resultat després d’haver aplicat una DWT-2D de tercer 
nivell en Lena (NL = 3) mitjançant una matriu de la transformada 9×7. El resultat és un conjunt 
de subbandes, que representen quatre nivells de resolució. El nivell de resolució més baix, r = 0, 
està representat només per la subbanda LL3. Els altres nivells de resolució, r = NL − n, estan 
representats per les aportacions de les subbandes respectives des de LHn, HLn i HHn i la imatge 
des de la resolució r − 1.  
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En descompondre la imatge original mitjançant una DWT-2D multinivell en un conjunt de 
subbandes, els valors dels coeficients resultants són més petits i pròxims a zero, la qual cosa, al 
seu torn, permet una codificació més simple i eficaç de la informació que conté la imatge.  

Quantificació  

Després de la DWT-2D multinivell directa, els coeficients de transformada de les subbandes 
generades es poden quantificar mitjançant una quantificació de la zona morta escalar uniforme. 
De manera simple, podem considerar el tipus de quantificació com una divisió senzilla que, a 
més, redueix el valor nominal dels coeficients. El factor de quantificació se selecciona per la 
subbanda i depèn de la matriu de transformada aplicada i la qualitat de reconstrucció desitjada 
[11, 32]. Això té dos objectius:  

1. Permet sintonitzar el procés de codificació per al resultat visual perceptiu, basat en les 
propietats del sistema visual humà, o per a un control del nivell de complexitat baix del 

resultat obtingut.   

2. La matriu de transformada de coma flotant 9×7 serveix per reajustar el marge dinàmic 
dels coeficients en la franja de bits més significativa de totes les subbandes. Això permet 
que l’optimitzador de la taxa de bit-distorsió utilitzi plenament la precisió disponible en 
els coeficients de coma flotant, la qual cosa millora la qualitat de reconstrucció final.  

EBCOT  

Després de la quantificació, els coeficients resultants es codifiquen entròpicament en una 
representació binària per mitjà del procés EBCOT (de l’anglès Embedded Block-coding with 

Optimized Truncation, ‘codificació per bloc incrustat amb truncament optimitzat’). Aquesta 
metodologia permet que el JPEG 2000 codifiqui de manera eficaç els valors en un sistema basat 
en blocs i per plans de bit. EBCOT divideix cada subbanda en petits blocs rectangulars, els codis 
bloc, que es codifiquen de manera independent. Les dimensions d’aquests codis bloc es poden 
seleccionar amb el temps de codificació. L’avantatge principal que té aquesta metodologia és 
que l’EBCOT genera un conjunt de fluxos de bits, un per a cada codi bloc, que es poden tallar en 
nombrosos punts discrets, catalogats com a codis de pas (a costa de perdre informació). Tallar 
el flux de bits d’un codi bloc és matemàticament equivalent a una quantificació binària i permet 
oferir un control eficient de la taxa de bit-distorsió. A més, una codificació independent dels 
codis bloc té molts altres avantatges, com ara una accessibilitat aleatòria nativa a la imatge, la 
possible paral·lelització de les dades, suport per retallar la imatge (sense un cicle complet de 
descodificació-codificació).  

Organització del flux de codi 

Com s’ha afirmat abans, el resultat d’EBCOT és un flux de bits per codi bloc que es pot truncar 
en múltiples posicions de bits alineats. Aquests punts de truncació permeten que el codificador 
seleccioni la quantitat de bytes que cal assignar a cada codi bloc en el flux de codi resultant. 
EBCOT codifica els coeficients de transformada en un ordre determinista, des del pla MSB fins al 
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pla LSB. Això significa que descodificar parcialment un flux de bits de codis bloc equival a una 
operació de quantificació i, a més a més, proporciona uns valors de coeficient útils per al procés 
de descodificació (si bé amb una qualitat de reconstrucció inferior).  

L’organització en flux de codi de JPEG 2000 està especialment dissenyada per emprar aquestes 
propietats del flux de codi incrustades i ofereix una sintaxi de flux de codi molt flexible i versàtil 
per tal de permetre un control de la taxa bit-distorsió, així com una escalabilitat en resolució i 
qualitat molt precisa. La sintaxi permet dividir els fluxos de bits del codi bloc en petites parts, o 
porcions, i reordenar-les segons diferents ordres de progressió depenent de cada ús d’aplicació. 
L’única limitació és que l’ordre relatiu de les porcions dins d’un codi bloc s’ha de mantenir per 
tal de garantir la correcta descodificació en qualsevol moment.  

Recintes  

La sintaxi del flux de codi es basa, essencialment, en el concepte dels anomenats recintes. Els 
recintes representen grups conceptuals de codis bloc que influeixen en la mateixa regió 
espacial i ofereixen una manera eficaç d’accedir aleatòriament a les regions espacials d’una 
imatge. Un recinte es defineix com un grup de codis bloc de totes les subbandes que 
representen un nivell de resolució donat i una regió espacial donada en la imatge original.  
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Figura 6: Il·lustració model dels codis bloc que pertanyen a un únic recinte, acompanyada de 

l’ordre relatiu del recinte. 

La partició del recinte, com la partició del codi bloc, està especificada per tessel·la i component i 
engloba uns rectangles de mida fixa i d’una amplada i una alçada que són potències de dos, 
fixades a (0,0) en la graella de referència. Per tant, els límits del recinte sempre coincideixen 
amb els límits del codi bloc (no es pot fer l’afirmació inversa). La figura 6 mostra de quina 
manera els codis bloc, que pertanyen a tres subbandes que configuren un nivell de resolució, 
des del punt de vista conceptual estan agrupats en un únic recinte. L’ordre en el qual estan 
codificats els codis bloc ve indicat pels nombres. Segueix fonamentalment un model de rastre 
per subbanda, amb les subbandes també ordenades en rastre. Triar les dimensions correctes 
del recinte té una aplicació concreta i dues conseqüències: (1) la quantitat de temps de sistema 
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depèn de les dimensions del recinte seleccionades i augmenta amb dimensions més reduïdes, i 
(2) uns precintes més reduïts presenten una accessibilitat aleatòria espacial millor i més precisa.  

Capes i paquets  

Amb els recintes definits per representar un conjunt de codis bloc que contribueixen a un nivell 
de resolució donat, dues altres agrupacions conceptuals estan dotades de JPEG 2000: (1) capes i 
(2) paquets.  

En primer lloc, els fluxos de bits de codis bloc comprimits són distribuïts per dues capes o més 
al flux de codi final, en què cada capa representa conceptualment una dada comprimida. Tots 
els codis bloc de totes les subbandes de cada component de la tessel·la aporten informació a 
cada capa. D’aquesta manera, cada capa representa un determinat increment en la qualitat. En 
cada capa, el codificador pot seleccionar la quantitat de codis de pas per codi bloc que cal 
incloure. Aquesta selecció normalment es basa en un procés d’optimització de la taxa de bit-
distorsió després de la compressió. La característica de la capa ofereix una gran flexibilitat en 
l’ordenació de les dades en el flux de codi i també permet una escalabilitat en qualitat visual.  

En segon lloc, les dades comprimides que pertanyen a un component de tessel·lació, una capa i 
un recinte específics s’afegeixen posteriorment en un paquet. Aquests paquets representen les 
unitats de dades accessibles més petites d’un flux de codi JPEG 2000, i cada paquet conté 
porcions de fluxos de bits reals de codis bloc. Una capçalera de paquet precedeix les dades del 
paquet i codifica la informació sol·licitada (com la longitud de les dades del paquet, el nombre 
de codis de pas aportats per cada codi bloc, etc.) sobre el contingut del paquet a fi de permetre 
una descodificació correcta. Així, cada paquet del flux de codi pot ser identificat per la tessel·la, 
el component, el nivell de resolució, la capa i el recinte, o de manera més formal amb (t, c, r, l, 
p) com les seves coordenades.  

Control de la taxa de bit 

En els apartats 3.4 i 3.5 ja s’ha explicat amb detall la codificació dels coeficients per ondetes i de 
quina manera els fluxos de bits dels codis bloc es poden distribuir en diversos paquets per 
compondre un flux de codi comprimit al final del procés. Tot i així, no s’ha tractat de manera 
exhaustiva el control de la taxa de bit-distorsió i la qualitat que permet JPEG 2000. El control de 
la taxa bit és el procés de decisió sobre la quantitat de bits que cal assignar a una imatge o, més 
concretament, a regions (relacionades amb l’espai, el component i la profunditat de bits) de la 
imatge i és estrictament una qüestió del codificador. De manera general, hi ha dos tipus de 
controls d’aquesta taxa, segons que avaluïn una (1) taxa de bit-distorsió fixa o una (2) qualitat 
fixa. Segons el cas, és preferible un tipus de control o un altre. L’organització del flux de codi de 
JPEG 2000 és flexible per admetre aquests dos tipus de control de la taxa de bit.  

Codificació amb regió d’interès (ROI) 

La codificació amb ROI es refereix a la codificació d’unes regions determinades (anomenades 
ROI) de la imatge a una qualitat superior respecte a la resta de la imatge (anomenat fons). JPEG 
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2000 ofereix suport per a la codificació amb ROI per mitjà de dos mecanismes diferents, un dels 
quals és explícit i l’altre, implícit.  

El primer mètode implica un escalat explícit dels coeficients de la ROI abans de realitzar-ne una 
codificació entròpica amb una precisió superior que la resta de coeficients [4]. La part 1 de JPEG 
2000 permet només un factor d’escalat fix que és una potència de dos i modifica els coeficients 
de la ROI doblant el nombre de plans de bit. Per consegüent, s’anomena codificació amb ROI de 

desplaçament màxim. El mètode de desplaçament màxim es representa a la figura 7. Atès que 
els coeficients són escalats de manera individual, el mètode de codificació amb ROI accepta ROI 
de qualsevol forma. Malgrat això, comporta una lleugera reducció en el resultat de compressió 
que se situa entre l’1% i el 8% en una taxa augmentada (en funció de la forma i les dimensions 
de la ROI) [4, 31, 32].  

El segon mètode és implícit i comporta prioritzar les aportacions del codi bloc a la ROI en les 
regions del fons. En fer-ho, es garanteix que el descodificador rep dades que pertanyen a la ROI 
abans que la resta de dades. Té un impacte mínim en el resultat de compressió general, però és 
més limitat que el mètode de desplaçament màxim amb ROI en la conformació de la ROI 
perquè s’ha de cenyir a la granularitat del codi bloc.  
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Figura 7: Mètode de codificació amb ROI de desplaçament màxim de JPEG 2000. 

 

JPEG XT 

Introducció 

Si bé JPEG és encara la tecnologia dominant per emmagatzemar imatges digitals, no compleix 
diversos requisits que han anat agafant rellevància en els darrers anys, com ara la compressió 
d’imatges HDR (amb una profunditat de bits que oscil·la entre els 9 i els 16 bits), solucions per a 
la compressió amb pèrdua i la representació de les dades del canal alfa. JPEG XT (ISO/IEC 
18477-x) és l’últim conjunt d’estàndards que el grup de treball WG1 està desenvolupant. En el 
moment actual es compon de nou estàndards, concebuts amb la finalitat d’ampliar 
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l’especificació JPEG original (ISO/IEC 10918-1 | Rec. ITU-T T.81 [10]) d’una manera totalment 
innovadora, però també compatible amb versions anteriors. La compatibilitat futura és una 
característica summament important de JPEG XT. Garanteix que les eines i el programari 
existents continuaran treballant amb els nous fluxos de codi, i alhora està proveït amb unes 
característiques noves que ajudaran JPEG a adaptar-se al segle XXI. La retrocompatibilitat, 
d’altra banda, permet al nou programari i maquinari de JPEG XT processar els fluxos de codi de 
JPEG existents. És una conseqüència nativa de l’extensió de JPEG basada en el disseny de JPEG 
XT [1, 3].  

Conjunt d’estàndards 

JPEG XT es basa en JPEG, mitjançant la coneguda transformada discreta cosinus (DCT), i es basa 
en la codificació entròpica de Huffman per longitud de recorregut al centre. Els nou estàndards 
JPEG XT:  

• La part 1, sobre el sistema de codificació bàsic, especifica la tecnologia de compressió 
bàsica i representa, de fet, el JPEG tal com s’usa actualment. Fa referència a ISO/IEC 
10918-1 | Rec. ITU-T T.81, 10918-5 i 10918-6, i elabora una selecció normativa de 
característiques a partir d’aquests estàndards a fi de definir la tecnologia bàsica de JPEG 
XT. La part 1 defineix, en essència, el que avui dia s’entén com a JPEG. 

• La part 2, sobre la codificació d’imatges d’alt marge dinàmic, és una extensió de JPEG 
retrocompatible orientada a la fotografia d’alt marge dinàmic i que usa una tecnologia 

de codificació basada en el text heretada per a les metadades [13].   

• La part 3, sobre el format d’arxiu en quadres, especifica un format d’arxiu basat en 
quadres extensible de què parteixen totes les extensions JPEG XT [14]. Està pensat per 
ser totalment compatible amb JFIF, ISO/IEC 10918-5, i, per tant, el poden llegir totes les 
implementacions de JPEG existents (ometen el contingut dels quadres de l’extensió).   

• La part 4, sobre les proves de conformitat, defineix les proves de conformitat de JPEG 
XT [15].  

• La part 5, sobre el programari de referència, presenta una implementació del 

programari de referència JPEG XT [16].   

• La part 6, sobre la codificació per enters d’IDR, amplia JPEG XT perquè admeti la 
codificació d’imatges IDR (com les imatges HDR, però amb un marge dinàmic limitat), i 
consisteix en mostres de valors enters amb una precisió situada entre 9 i 16 bits, basada 

en la part 2 i la part 3 de JPEG XT [17].   

• La part 7, sobre la codificació de coma flotant HDR, amplia JPEG XT perquè admeti la 
codificació d’imatges HDR, i consisteix en mostres de coma flotant definides per IEEE 
[18]. És un gran conjunt que inclou les parts 2 i 3 i ofereix altres eines de codificació que 

satisfan les necessitats de poca complexitat o implementacions de maquinari.  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• La part 8, sobre la codificació sense pèrdua o amb poca pèrdua, defineix els 
mecanismes de codificació sense pèrdua per a mostres de coma flotant i de nombres 
enters [19]. És una extensió de les parts 6 i 7, que permet la pèrdua escalable per a la 

compressió sense pèrdua.   

• La part 9, sobre la codificació del canal alfa, permet la representació amb i sense 
pèrdua del canal alfa, la qual cosa permet la codificació de dades de transparència, que 
és útil per representar imatges formades de manera arbitrària [20]. 

L’explicació de la part 1, la tecnologia de codificació del nucli, és, en essència, idèntica a la de 
JPEG, tal com es descriu en l’apartat 2. Per a més informació, consulteu [10, 12, 29].  
Compatibilitat futura i nova funcionalitat  

Així doncs, la característica essencial de JPEG XT és la seva capacitat per produir sempre fluxos 
de codi compatibles amb versions posteriors que es poden descodificar amb un descodificador 
JPEG heretat. És evident que aquests descodificadors heretats no poden interpretar les altres 
dades JPEG XT i exigeixen una manera determinista per tal de gestionar aquests fluxos de codi 
ampliats. Per formar aquest comportament, s’indiquen les dades de la imatge en dos segments 
del flux de codi, alhora que es manté la sintaxi de l’especificació JPEG original, com mostra la 
figura 8.  

Com qualsevol flux de codi JPEG conforme amb la normativa, comença amb el marcador d’inici 
d’imatge (SOI) i acaba amb el marcador de fi d’imatge (EOI). Aquests dos marcadors assenyalen 
l’inici i el final, respectivament, d’una única imatge codificada d’un flux de codi. 
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Figura 8: Il·lustració de les extensions de JPEG XT incrustades en un flux de codi retrocompatible 

mitjançant el segment marcador APP11. 

El primer segment conté una capa de base codificada que, en ser descodificada, ofereix una 
reconstrucció LDR (per exemple, 8 bits per component) de la imatge. Si bé no és imprescindible 
per a l’especificació JPEG XT, aquesta capa de base normalment conté una versió amb mapatge 
de tons de la imatge original d’un nivell de qualitat específic, com caldria esperar d’una 
descodificació d’una fotografia JPEG qualsevol. La capa de base és, fonamentalment, una 
imatge JPEG clàssica, que depèn només de la tecnologia JPEG de versions anteriors, i així el pot 
llegir qualsevol descodificador heretat que l’admeti.  

El segon segment conté dades de l’extensió JPEG XT, que està incrustada en un o més segments 
marcats APP11 del flux de codi. El conjunt de segments marcadors 16 APP va ser definit al 
principi per permetre la incrustació de dades de tercers en fluxos de codi JPEG. Per exemple, les 
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metadades EXIF [5] es poden emmagatzemar dins un segment marcador APP1. JPEG va definir 
que aquests marcadors APP eren opcionals i exigeix que els descodificadors no facin cas dels 
marcadors APP o els marcadors APP de contingut desconegut.  

Per consegüent, qualsevol flux de codi JPEG XT, mitjançant la incrustació de dades d’extensions 
en un marcador APP11 o més, compleix totes les especificacions del flux de codi JPEG original. 
Mentre que els descodificadors heretats només veuran les dades d’imatge de la capa de base, 
els descodificadors JPEG XT poden interpretar les altres dades dels segments marcadors APP11.  

Quadrats de JPEG XT  

Els segments marcadors APP11 són, en realitat, recipients que poden guardar qualsevol tipus 
de contingut vinculat als bytes. JPEG XT estructura les dades d’extensions mitjançant quadrats 
JPEG XT, que s’assemblen als quadrats que empra JPEG 2000 (per exemple, en JP2, JPX, JPM i 
també el format d’arxiu multimèdia bàsic ISO). Un quadrat és un contenidor de dades genèric 
que té un tipus i un cos que porta realment la càrrega útil. El tipus és un identificador de quatre 
bytes que permet que els descodificadors identifiquin el seu propòsit i l’estructura del 
contingut del cos respectiu. Els fluxos de codi JPEG XT poden dur diversos quadrats de tipus 
idèntic. En aquest cas, cada un dels quadrats amb un tipus idèntic són lògicament distints i 
diferiran en el valor del número identificatiu del quadrat, En, del segment marcador de les 
extensions JPEG (vegeu figura 9).  
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Figura 9: Organització del segment marcador de JPEG XT, que és interpretat com un segment 

marcador APP11 pels descodificadors JPEG de versions antigues. 

Els quadrats són incrustats en el format de flux de codi encapsulant-los en un o diversos 
segments marcadors de JPEG XT. Els segments marcadors de JPEG XT es construeixen de tal 
manera que apareixen com a segments marcadors APP11 per a descodificadors JPEG antics. 
Això explica que la longitud màxima d’un sol segment marcador JPEG XT estigui limitat, com 
qualsevol altre segment marcador JPEG, a 65,534 bytes. Tot i així, com que els quadrats poden 
superar els 64 kiB de capacitat, un quadrat pot comprendre diversos segments marcadors JPEG 
XT. Aquest fet significa que els descodificadors possiblement han de fusionar diversos segments 
marcadors abans de descodificar el contingut del quadrat. Els segments marcadors JPEG XT que 
pertanyen al mateix quadrat lògic i, per tant, han de ser fusionats abans de ser interpretats, 
tindran camps de número identificatiu del quadrat idèntics (En), però diferents camps de 
número de seqüència del paquet (Z). El número de seqüència del paquet és un camp de 32 bits 
que especifica l’ordre en què s’han de combinar les dades de càrrega útil. La figura 9 mostra 
l’estructura de segments marcadors JPEG XT completa. El camp Le representa la longitud del 
segment marcador (16 bits), mentre que el camp LBox representa les dimensions del quadrat 
lògic total (32 bits). El camp identificador comú (CI) sempre està configurat a 0×4A50 (’JP’). Les 
dades de càrrega útil del quadrat real depenen del tipus de quadrat i estan definides en les 
diverses especificacions JPEG XT.  
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Cicle vital de la imatge i gestió de les metadades: JPSearch  

Introducció 

L’espectacular augment de la quantitat d’imatges que es generen no només exigeix uns formats 
de representació eficaços, sinó que també demana unes eines per contribuir a la seva cerca i 
recuperació. Qüestions habituals que formen part de l’experiència d’usuari s’associen amb la 
conservació de metadades quan es comparteixen, s’intercanvien o es mouen imatges, la 
conformitat i el significat de les metadades, i l’accés desigual mitjançant interfícies d’aplicacions 
de propietat. La sèrie d’estàndards JPSearch (ISO/IEC 24800) ofereix mètodes que ajuden a 
tractar aquests punts. En concret, JPSearch defineix interfícies i protocols per a l’intercanvi de 
dades entre els components d’un entorn de cerca i recuperació, amb unes limitacions mínimes 
sobre la manera en què aquests components realitzen les tasques respectives [21].  

Aquest apartat exposa la tècnica de JPSearch sobre la gestió de les metadades, i la consulta 
d’imatges i col·leccions d’imatges. Per a un coneixement més detallat de JPSearch, consulteu [7, 
34–37].  

Metadades principals i conversió de metadades 

La gestió de metadades és bàsica per permetre una cerca eficaç i la coherència de les dades. 
L’esquema del nucli de JPSearch és un esquema arrel que permet traçar el mapa de camps de 
metadades comuns [22]. L’esquema segueix el model XML i ofereix un mecanisme lleuger i 
escalable per registrar el contingut d’imatge. Admet 20 elements principals, entre els quals 
s’inclouen elements per a registres especials basats en la regió d’interès. S’han seleccionat 
elements concrets d’acord amb la seva cobertura per formats de metadades coneguts, com ara 
Dublin Core, MPEG-7 i Exif. A més, el sistema JPCore ofereix un mecanisme d’escalabilitat per 
integrar parts de formats externs (que es poden seriar en XML).  

En la pràctica, es combinen molts esquemes de metadades diferents. Per tant, a fi d’aconseguir 
una interoperabilitat, els sistemes exigeixen uns mecanismes per traslladar les metadades d’un 
sistema a un altre. Amb aquest fi, JPSearch defineix el llenguatge d’expressió de les normes de 
traducció (TRDL, de l’anglès Translation Rules Declaration Language). És un llenguatge XML que 
ofereix un mitjà per traduir metadades des de i al sistema bàsic JPSearch en informació 
equivalent d’un sistema extern. Un model de transformació especifica diverses regles amb el 
format original i el de destinació. Un camp es pot dividir, o diversos camps es poden combinar 
durant el trasllat. Per a conversions més complexes, es poden utilitzar expressions regulars per 
descriure mapatges d’elements o d’atributs.  

JPSearch ofereix eines per enregistrar i sol·licitar esquemes de metadades i les seves normes de 
traducció mitjançant una autoritat de registre. Actua de plataforma centralitzada en què els 
sistemes compatibles amb JPSearch poden trobar les normes de traducció corresponents per a 
termes de metadades específics [37].  
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Incrustació de metadades  

JPSearch permet incrustar qualsevol tipus de metadada en imatges JPEG i JPEG 2000 [26]. Per 
mitjà de la incrustació de metadades en la mateixa imatge, la metadada es manté unida a la 
imatge, encara que es mogui entre aplicacions o plataformes. El format d’arxiu JPSearch és 
retrocompatible amb els estàndards de codificació d’imatge JPEG i JPEG 2000. Diversos casos 
de sistemes de metadades es poden incrustar en una sola imatge, encara que tinguin esquemes 
diferents [37].  

JPOnto  

Molts sistemes de metadades estan evolucionant des de sistemes basats en etiquetes o en 
valors clau fins a representacions semàntiques mitjançant l’adopció de principis associats amb 
dades. Per consegüent, JPEG ha introduït una ontologia per a descripcions d’imatge fixa JPEG 
(JPOnto, de l’anglès Ontology for Still Image Descriptions) [24, 37, 38]. El seu objectiu principal 
és proporcionar una manera senzilla i uniforme d’enregistrar les imatges JPEG amb metadades 
que compleixi els principis de les dades relacionades. JPOnto ofereix una sèrie de classes, 
propietats i limitacions que es poden emprar per representar i intercanviar dades sobre imatges 
fixes generades per sistemes diferents i en contextos diferents. També es pot especialitzar per 
crear noves classes i propietats a fi de modelar la informació de la imatge per a aplicacions i 
dominis diferents mitjançant l’autoritat de registre. A més, s’especifica de quina manera els 
registres de metadades RDF s’haurien d’incrustar en arxius JPEG o JPEG 2000.  

Incrustar descripcions d’imatges semàntiques en imatges permet vincular imatges amb objectes 
en el món real. Es pot utilitzar amb diversos propòsits, com ara:  

• Enregistrar persones en imatges. 
• Expressar emocions de la gent en imatges. 
• Identificar objectes en imatges com edificis, material gràfic, animals, etc. 
• Descriure l’escena. 
• Generar resultats d’algoritmes de reconeixement automàtic.  

Recopilació de metadades i intercanvi  

A banda de les metadades pel que fa al contingut d’imatge, JPSearch ofereix funcionalitats per 
gestionar les metadades en la recopilació. Més concretament, la part 5 de JPSearch defineix la 
recopilació de metadades i un format d’intercanvi de dades per tal d’intercanviar col·leccions 
d’imatges i metadades associades entre dipòsits compatibles amb JPSearch [27]. El format 
d’intercanvi té el propòsit de permetre la transferència senzilla i fiable de dades entre sistemes 
diferents, en què es mantenen les metadades tant pel que fa a les imatges com des del punt de 
vista de la recopilació. Té els objectius següents [37]:  

• l’intercanvi de dades entre dipòsits en mecanismes i plataformes diferents,  
• la consolidació de metadades generades en sistemes diferents, 

• el traspàs de dades a un sistema més nou, 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• la consolidació de dades seleccionades en un dipòsit centralitzat, i  
• l’arxivament de dades en un format que sobrevisqui els productes actuals.  

Consulta 

JPSearch ofereix dos mecanismes per consultar imatges i col·leccions d’imatges: el JPSearch 
Query Format (JPQF) i JPSearch API [23]. El JPQF se centra a facilitar una sintaxi de consulta 
diversa i ampliada, mentre que l’API presenta una interfície simplificada i complementària i 
especifica tota la cadena de comunicació, fins i tot els protocols que s’han d’utilitzar per enviar i 
recuperar dades.  

JPQF defineix una sintaxi de consulta XML ampliada que facilita la cerca en dipòsits. Per motius 
d’interoperabilitat, JPQF adopta un subconjunt de l‘MPEG7 Query Format (MPQF) pertinent al 
domini de la imatge. El format de consulta consisteix en tres parts: el format d’entrada de la 
consulta, el format de sortida del resultat i les eines de tractament de la consulta. El format 
d’entrada de la consulta especifica com cal formular les consultes de cerca per enviar-les a un 
dipòsit. El format de sortida del resultat, d’altra banda, especifica com es poden obtenir 
resultats agregats a fi de presentar-los a l’usuari o facilitar-los a sistemes intermediaris per a 
altres procediments. Finalment, la part de gestió de la consulta defineix funcionalitats per a la 
descripció de la descoberta de serveis, l’agregació de serveis i les capacitats dels serveis.  

Moltes plataformes virtuals com Facebook, Flickr o Picasa faciliten l’accés als seus serveis per 
mitjà d’una interfície de programació d’aplicacions (API, per la sigla en anglès) de transferència 
d’estat representacional (REST, per la sigla en anglès). Aquestes API permeten accedir a les 
dades en un format simple, que normalment es basen en el llenguatge d’etiquetatge extensible 
(XML, per la sigla en anglès) o en la notació d’objectes de JavaScript (JSON, per la sigla en 
anglès), que són fàcils d’usar per altres desenvolupadors. Malgrat tot, la majoria d’aquestes API 
són específiques del proveïdor del contingut. Per tant, crear aplicacions que uneixin continguts 
de diverses fonts demana escriure un connector per a cada proveïdor de contingut de manera 
independent. Tenint això present, JPEG va presentar l’API JPSearch, un mitjà per consultar 
imatges i col·leccions d’imatges, i admet aplicacions de cerca visuals. Està pensat per completar 
les API existents i no per substituir-les.  

Els esforços d’estandardització actuals  

Atès que la tecnologia evoluciona contínuament, cal desenvolupar estàndards nous per poder 
satisfer la demanda del mercat. Aquest apartat presenta breument dos esforços 
d’estandardització que s’estan fent actualment: JPEG PLENO i JPEG XS. JPEG PLENO se centra en 
la representació de noves modalitats d’imatge, com el camp de llum, el núvol de punts i les 
imatges hologràfiques, mentre que JPEG XS se centra en la codificació d’imatges lleugera i de 
baixa latència. Per a més informació sobre l’estat actual i els treballs en curs en relació amb 
aquestes activitats, consulteu el web de JPEG [1].  
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JPEG PLENO  

En els darrers anys, la tecnologia de la imatge ha evolucionat de manera extraordinària. Ara és 
possible adquirir tipus de dades noves i més riques. Les imatges ja no són una representació de 
la captura d’una única perspectiva lineal, sinó que es basen informàticament en diversos 
sensors d’entrada. Aquest fet va dur al naixement d’un altre camp, la imatge computacional, 
que combina els camps de l’òptica i el processament de senyal. Les noves modalitats d’imatge 
resultants demanen uns formats d’arxiu per poder evolucionar; per exemple, l’alt rang dinàmic 
(HDR) i sensors d’imatge en 3D, càmeres en mode ràfega, els mecanismes sensibles als camps 
de llum, microscopis hologràfics i mecanismes de mem avançats (DMD i SLM, per exemple) 
permeten noves possibilitats de captura i visualització. La imatge computacional provocarà un 
canvi de paradigma en la creació i el consum d’imatges digitals. El grup JPEG PLENO investiga 
quina és la manera adequada de gestionar aquesta evolució, alhora que té en compte els antics 
formats JPEG. Com a tal, té com a objectiu el desenvolupament d’un marc estàndard per a la 
representació i l’intercanvi de nous tipus de modalitats d’imatge plenòptica importants, com 
ara el núvol de punt, el camp de llum i la imatge hologràfica [1].  

Les dades del núvol de punts representa un conjunt dispers de punts de dades en un sistema 
coordinat fix, en comptes d’un conjunt de píxels en una retícula ortogonal. Aquests conjunts de 
dades es poden obtenir amb un escàner 3D o un lidar i, posteriorment, són processats per 
representar superfícies en 3D. D’altra banda, les dades del núvol de punts es poden combinar 
fàcilment amb altres modalitats de dades, la qual cosa obre un gran ventall d’oportunitats per a 
aplicacions de realitat virtual i augmentada d’immersió.  

Les dades del camp de llum enregistren la quantitat de llum —o radiància— en qualsevol punt 
de l’espai, en qualsevol direcció. En la pràctica, la radiància pot ser capturada mitjançant una 
selecció de càmeres (la qual cosa té com a resultat unes dades del camp de llum amb una línia 
de base àmplia) o bé per una càmera de camp de llum que utilitza una xarxa de microlents per a 
cada raig de llum que contribueix a la imatge final (i això té com a resultat unes dades del camp 
de llum amb una línia de base estreta).  

La imatge hologràfica representa una classe més àmplia de modalitats d’imatge plenòptica, de 
les quals les modalitats microscòpiques hologràfiques són avui les més esteses en la pràctica. 
Els microscopis hologràfics poden obtenir dades interferomètriques, les quals després es poden 
presentar amb mostres electrohologràfiques o bé com a escenes 3D hologràfiques generades 
per ordinador (CGH). A més, tenint en compte els darrers avenços de les tecnologies subjacents 
que fan possibles els sistemes d’imatges hologràfiques macroscòpiques, s’espera que aquest 
tipus de dades també s’apoderin dels nostres mercats d’imatges en un futur pròxim. Quant a la 
funcionalitat, aquestes representacions de dades hologràfiques duran encara més informació 
que les representacions de camps de llum esmentades per tal de facilitar la consulta interactiva 
del contingut. 

Un altre tema d’interès és oferir la capacitat per manipular el contingut de totes aquestes noves 
modalitats un cop obtingudes. Aquestes manipulacions poden tenir propòsits diferents, en 
particular, artístics, basats en tasques i forenses, però són clau perquè tinguin èxit i es puguin 
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utilitzar. Per exemple, els usuaris podran canviar, en temps real, la profunditat del camp i la 
línia de base, així com la perspectiva del visualitzador, i tot això no és possible amb els formats 
d’imatge convencionals.  

La profunditat o altra informació geomètrica sobre l’escena és un altre component molt útil, 
que es pot derivar fàcilment d’un camp de llum, un núvol de punts o unes dades hologràfiques. 
Aquesta informació pot simplificar les manipulacions d’imatge, com poden ser la composició i el 
reacoloriment. A més, una informació precisa sobre l’escena en 3D també és útil per facilitar 
localització en una escena i oferir més capacitats per detectar/reconèixer millor els objectes o 
les accions.  

En general, aquestes noves formes d’imatges permeten superar algunes limitacions que trobem 
en la fotografia tradicional, en què tots els paràmetres de captura estan definits en el moment 
de l’adquisició. El procés de creació s’ha convertit, en part, en una fase de manipulació després 
de la captura, amb la qual cosa la presa és menys definitiva.  

Amb un model d’adquisició que canvia, el model de representació també s’ha d’adaptar. Les 
modalitats d’imatge emergents que s’han esmentat demanen un format de representació que 
enregistri alhora els valors de la intensitat i el color des de diverses perspectives i distàncies. La 
representació de núvols de punts també exigiran un format nou, de manera que els atributs 
que corresponen a cada punt es puguin representar amb precisió. A més, és bàsic considerar la 
interoperabilitat amb uns formats d’imatge que estiguin prou implantats, com JPEG i JPEG 
2000.  

JPEG XS  

JPEG XS és una activitat recent de la comissió del JPEG orientada a desenvolupar un estàndard 
de compressió visualment sense pèrdua que s’adreci als mercats d’equips de vídeos 
professionals. Avui, en el context dels entorns professionals, la majoria de seqüències d’imatge i 
vídeo són transmeses i emmagatzemades en un format no comprimit. Això inclou els casos com 
els enllaços de vídeo professionals (els enllaçats 3G/6G/12G-SDI, per exemple), el transport d’IP 
(SMPTE2022 5/6 i RTP no comprimits de propietari), el transport d’Ethernet (IEEE/AVB) i les 
memòries intermèdies. Tot i així, amb l’aparició del contingut de les imatges d’alta freqüència 
(HDR) i les resolucions de 4K i 8K, ja no n’hi ha prou amb l’amplada de banda dels enllaços 
esmentats. Transferir la quantitat de dades necessàries, en temps real, demana un sistema de 
codificació d’imatges lleuger i de baixa latència que ofereixi una qualitat visualment sense 
pèrdua amb una quantitat reduïda de recursos com ara potència i amplada de banda, si bé a un 
nivell raonable. JPEG XS és un estàndard en desenvolupament que tindrà les característiques 
següents [1]:  

• Conserva tots els avantatges d’un flux no comprimit  
o baix consum elèctric (tot i un processament d’imatge lleuger),  

o baixa latència en la codificació i la descodificació,   

o implementació fàcil (mitjançant un algoritme de poca complexitat),  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o xips de dimensions reduïdes i funcionament ràpid del programari en CPU d’ús general 
amb la utilització de SIMD i GPU.  

• Sense un augment significatiu en l’amplada de banda desitjada 
o baix consum elèctric (mitjançant unes interfícies d’amplada de banda raonables), 
o uns recorreguts de cable més llargs,  

o reducció de les dimensions i la freqüència de la SRAM amb una compressió de la 
memòria intermèdia de trama,  

o més adequades per a infraestructures actuals.  

Conclusions  

El grup d’estandardització JPEG ha elaborat unes quantes sèries d’estàndards que es poden 
complementar les unes amb les altres. El format d’arxiu JPEG original va sortir el 1992 i avui dia 
és encara el format d’arxiu d’imatge més utilitzat del món. L’admeten de forma nativa tots els 
navegadors i sistemes operatius, tant en PC com en dispositius mòbils. Encara que presenta uns 
bons índexs de compressió, no té les característiques que admeten altres format d’arxiu. JPEG 
2000 no tan sols millora l’eficiència de compressió, sinó que també és extremament versàtil i 
presenta un control de la relació taxa-distorsió per causa de la compressió basada en ondetes. 
Entre les característiques que admet, cal citar el suport natiu per a la tessel·lació, l’escalabilitat 
en resolució i qualitat, la descodificació progressiva, les tècniques de compressió amb i sense 
pèrdua, la codificació amb regió d’interès i l’accés aleatori. Es pot fer servir en una varietat 
d’aplicacions d’ús específic, com ara la digitalització i l’arxivament, la imatgeria mèdica, el 
cinema digital i les imatges per satèl·lit. JPEG XT és un conjunt recent d’estàndards, concebut 
amb la intenció d’ampliar el JPEG, l’estàndard de codificació d’imatges de tant èxit, de manera 
compatible en el futur i retroactiva, per tal d’admetre imatges amb una elevada profunditat de 
bits, compressió sense pèrdua i codificació del canal alfa. És imprescindible que mantingui la 
compatibilitat amb el contingut d’imatges heretades —les dades, per exemple—, però també 
amb les cadenes de processament d’imatge heretades —el programari i el maquinari, per 
exemple. En el passat s’ha demostrat diverses vegades que aquest aspecte era molt important 
quan els nous estàndards, com JPEG-LS, JPEG 2000 o JPEG XR, gairebé no eren adoptats en el 
gran mercat de consum, si bé oferien unes eficiències de compressió notablement millors i unes 
funcionalitats millorades. Amb JPEG XT, la comissió adopta una altra perspectiva convertint, 
bàsicament, característiques noves en aplicacions ja existents, a cavall de l’estàndard JPEG 
original. De fet, cada navegador web o visor d’imatges ja pot descodificar la porció de LDR 
(imatge base) d’una imatge JPEG XT. A més a més, la comissió promou l’adopció de les altres 
parts de JPEG XT, com el suport per a HDR, la compressió sense pèrdua i la codificació del canal 
alfa.  

A més dels estàndards de codificació d’imatges, el grup JPEG també crea estàndards relacionats 
amb la recerca i l’accés d’imatges, la gestió de metadades i la portabilitat de les imatges. Arran 
de l’augment de les imatges digitals, estem envoltats d’una enorme quantitat d’arxius que 
contenen una extraordinària quantitat d’imatges digitals. Els consumidors emmagatzemen 
imatges en dispositius personals, dipòsits virtuals i mitjans socials. Molts mercats professionals, 
fins i tot organismes mèdics i agències de premsa i sistemes d’informació geogràfica, depenen 
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d’immensos arxius d’imatges digitals per al flux de treball diari. Aquest creixement complica 
l’accés eficient i interoperable a aquests arxius. De tota manera, en la pràctica, molts d’aquests 
sistemes es basen en tecnologies de propietat, que enllacen molt bé components del procés de 
recuperació. El resultat és un ecosistema tancat, que evita la interoperació amb altres sistemes. 
A més, limita en gran mesura la capacitat dels usuaris d’exportar amb llibertat les seves dades i 
metadades a sistemes i mecanismes diferents. JPSearch defineix els components d’una recerca 
d’imatges fixes i el marc de recuperació per obtenir la interoperabilitat. Més concretament, 
defineix interfícies i protocols per a l’intercanvi de dades entre mecanismes i sistemes.  

Atès que la tecnologia evoluciona amb rapidesa, cal desenvolupar estàndards nous per tal de 
mantenir la interoperabilitat en un món en canvi constant. JPEG PLENO i JPEG LS són dos 
exemples de les activitats que s’estan duent a terme, centrades en noves modalitats d’imatge i 
en la baixa latència, respectivament. Per a més informació sobre els estàndards i les activitats 
de JPEG, consulteu el web de JPEG [1].  

Agraïments 

Aquest treball va ser finançant parcialment pel projecte Europeana Space, iMinds HD2R i el 
programa iMinds HI2 Data Science. Europeana Space ha rebut fons del programa de suport a les 
polítiques de TIC de la Unió Europea, dins del programa marc de competitivitat i innovació, sota 
GA núm. 621037.  
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