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RESUMO 

 

Um dos maiores desafios comerciais é de que a especificação para a 
televisão 3D (3DTV) utilize a banda-passante disponível para os canais de 
radiodifusão existentes, e de que os tele-espectadores possam usar (com 
adaptações, no caso upgrade de firmware) os receptores (no caso as unidades 
receptoras/decodificadoras (URD) também conhecidos como set-top boxes (STB)) 
existentes para poder receber/decodificar o conteúdo 3D. 

Existem várias técnicas de compressão e exibição para vídeos estéreos/multi-
vistas. Entretanto, é importante que haja uma padronização para que não ocorra 
uma concorrência entre diferentes padrões/propostas. 

Esse trabalho apresenta diversos esquemas de configuração de codificação 
de vistas e mapas de profundidade utilizando as técnicas de compressão já 
existentes tais como o H.264/AVC, e sua extensão denominada H.264/MVC usando 
o perfil Multi-view High, e o JMVC, para seqüências estéreo/multi-vistas. Além da 
comparação imediata entre o desempenho em termos taxa-distorção de cada 
configuração, são apresentados os resultados das vistas virtuais que poderão ser 
utilizadas pelos displays auto-estereoscópicos. Assim, os diferentes sistemas de 
compressão multi-vistas são comparados e analisados, visando também atender as 
imposições que garantem a compatibilidade com o formato frame-compatible. 
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ABSTRACT 

 

 One of the biggest business challenges is that the specification for 3D (3DTV) 
television uses the band-pass available for the channels of existing broadbands, and 
that tele-viewers may use (with adaptations, firmware upgrade in this case) the 
existing receptors (receiver / decoder units (URD) also known as set-top boxes 
(STB)) to receive / decode the 3D content.  
 There are several compression and display techniques for stereo / multi-views 
videos. However, it is important to have a standardization for there will not be any 
competition among different standards / proposals.  
 This research presents several schemes for views and depth maps encoding 
settings using existing compression techniques such as H.264/AVC, and its 
extension called H.264/MVC using the Multi-view High profile, and JMVC for stereo / 
multi-view sequences. Besides the immediate comparison between the performance 
in terms rate-distortion of each setting, the results of the virtual views are presented 
which can be used by the auto-stereoscopic displays. Thus, the different systems of 
multi-view compression are compared and analyzed, also aiming to meet the 
constraints that ensure compatibility with the frame-compatible format. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução das tecnologias busca suprir as necessidades do homem, 

introduzindo novas possibilidades e introduzindo conceitos que antes eram 

inimagináveis. 

Em se tratando de vídeo e imagem as possibilidades são enormes e 

promissoras. Com a introdução da tecnologia digital, conseguiu-se uma maior 

flexibilidade na geração, transmissão e recepção de vídeos. 

O sistema estéreo/multi-vistas é uma dessas flexibilidades adquiridas com a 

evolução das tecnologias. O sistema visual humano é um exemplo simples de um 

sistema estéreo, onde a mesma cena é capturada por duas câmeras com diferentes 

perspectivas. 

No entanto, ainda há problemas na criação, transmissão e recepção de um 

vídeo estéreo, havendo a necessidade da criação de um padrão 3D para a televisão, 

padronizando as técnicas de aquisição, codificação, transmissão e recepção. 

Existem várias técnicas de compressão e exibição para vídeos estéreos/multi-

vistas. Como ainda não existe um padrão e é importante que haja uma padronização 

para que não ocorra uma concorrência entre diferentes padrões. 

A versão 1.4 do padrão HDMI já suporta alguns padrões de transmissão 3D, e 

alguns fabricantes de displays já lançaram no mercado alguns displays 

estereoscópicos, devido ao super-lançamento de mídias em 3D pelas empresas 

cinematográficas. Transmissões em 3D já começaram a ser feitas para TVs, mesmo 

não tendo ainda um padrão definido. 

Como falado anteriormente, um vídeo estéreo/multi-vistas possui pelo menos 

duas vistas de uma mesma cena, ou seja, precisa ser tratado pelo menos o dobro da 

informação de um vídeo monocular. 

Esse tratamento será explorado nesse trabalho através da codificação do 

vídeo estéreo/multi-vistas com o softwares que são tidos como referência pelo Joint 

Video Team (JVT), grupo especialista em codificação de vídeo do ITU-T Study 

Group 16 (VCEG) e do ISO/IEC JTC 1 SC 29 / WG 11 (MPEG), entidades mundiais 

criadas para desenvolver especificações. 
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Serão utilizados três softwares de referência, um deles é o software de 

codificações de vídeo do H.264/AVC, onde será explorado o Perfil Multiview High 

Profile (118) para até duas vistas, o perfil High 10 (110) para vídeos monoculares, o 

software de referência para vídeos multi-vistas JMVC (Joint Multiview Video Coding) 

para sequencias com mais de duas vistas, e o software de referência para síntese 

de vistas VSRS (View Synthesis Reference Software). 

A síntese de vistas virtuais tem o intuito de fornecer informações necessárias 

para os displays auto-estereoscópicos, que necessitam de uma grande quantidade 

de vistas para que não haja a necessidade de se utilizar os incômodos óculos 

especiais dos displays estereoscópicos, e para que seja possível se fazer a síntese 

de vista virtual, é necessário além das vistas propriamente ditas, dos mapas de 

profundidade. 

Nesse trabalho serão exploradas as características dos mapas de 

profundidade, a fim de diminuir ainda mais a quantidade de informação a ser 

transmitida usando diferentes combinações de vistas e mapas (video+depth). 

Esse trabalho apresenta diversos esquemas de configuração de codificação 

de vistas e mapas de profundidade utilizando as técnicas de compressão já 

existentes tais como o H.264/AVC, e sua extensão denominada H.264/MVC usando 

o perfil Multi-view High, e o JMVC, para seqüências estéreo/multi-vistas. Além da 

comparação imediata entre o desempenho em termos taxa-distorção de cada 

configuração, são apresentados os resultados das vistas virtuais que poderão ser 

utilizadas pelos displays auto-estereoscópicos. Assim, os diferentes sistemas de 

compressão multi-vistas são comparados e analisados, visando também atender as 

imposições que garantem a compatibilidade com o formato frame-compatible. 

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho é dividido nas seguintes partes: 

Capítulo 2: apresenta uma revião dos fundamentos do sistema 

estereoscópico, abordando as etapas desde a aquisição até a exibição do vídeo 3D, 

trazendo um breve histórico e as tecnologias atuais para os displays 3D. 
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Capítulo 3: apresenta os conceitos referentes a codificação de vídeo e 

aborda algumas técnicas de codificação de vídeo para vídeos estéreos/multi-vistas. 

Capítulo 4: apresenta os sistemas de codificação implementados, detalhando 

o processo de codificação das vistas, e dos mapas de profundidade  

Capítulo 5: são apresentados e analisados os resultados provenientes dos 

diferentes sistemas simulados. A qualidade das vistas virtuais são analisadas e 

comparadas para verificar o melhor método de codificação que foi empregado. 

Capítulo 6: são apresentadas as conclusões retiradas a partir da análise dos 

resultados obtidos e são feitas propostas para trabalhos futuros. 
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2 SISTEMAS 3D 

No mundo, a busca por novos métodos e técnicas de produção, transmissão, 

armazenamento e displays, para o cinema e televisão, não param. Atualmente os 

esforços estão voltados para que o vídeo tri-dimensional (3D) domiciliar seja uma 

realidade (VETRO 2010). Houve um grande avanço nas tecnologias de 

processamentos de sinais e também na tecnologia dos displays, tornando viável a 

transmissão de vídeos 3D. O número de produções de vídeo em 3D tem crescido a 

cada dia, tanto na indústria cinematográfica, com grandes lançamentos de filmes em 

3D, quanto à indústria televisiva. 

Recentemente foi publicação pelo Digital Video Broadcasting (DVB), o padrão 

adotado pela maioria dos países europeus dos formatos frame-compatible, que 

podem ser distribuídos aproveitando a infra-estrutura já existente para a transmissão 

de vídeo monocular em alta-definição, além de várias transmissões experimentais 

usando os sistemas de radiodifusão terrestres em diferentes países, é uma prova de 

que o vídeo 3D pode chegar aos lares dos consumidores nos dias de hoje. Um dos 

maiores desafios comerciais é de que a especificação para a televisão 3D (3DTV) 

utilize a banda-passante disponível para os canais de radiodifusão existentes, e de 

que os tele-espectadores possam usar (com adaptações, no caso upgrade de 

firmware) os receptores (no caso as unidades receptoras/decodificadoras (URD) 

também conhecidos como set-top boxes (STB)) existentes para poder 

receber/decodificar o conteúdo 3D. Estas imposições comerciais de compatibilidade 

são limitantes em alguns aspectos tais como o uso mandatório de óculos e a 

necessidade de displays 3D. O Comitê de Sistemas Avançados de Televisão dos 

Estados Unidos, sigla ATSC em inglês (ATSC), também publicou um relatório sobre 

3D solicitando formalmente contribuições da indústria de displays. 

Existem inúmeros desafios para tornar o vídeo 3D um sistema sustentável e 

prático, e que não cause desconforto e nem fadiga ao consumidor (VETRO, 2010). 

Diversos tipos de representações e formatos de codificação para o vídeo 

estéreo/multi-vistas foram, e estão, sendo propostos. 
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 Na FIG. 2.1 pode ser visto a estrutura fim a fim de uma cadeia de produção 

de vídeo 3D, incluindo produção, transmissão e consumo. 

 

FIG. 2.1: Ilustração das áreas e componentes fim a fim da produção de um vídeo 3D 

(VETRO, 2010). 

 

 

 SISTEMAS ESTÉREO/MULTI-VISTAS 

 

O sistema estéreo/multi-vistas captura simultaneamente vários (ou de apenas 

dois, no caso do estéreo) pontos de vista de uma mesma cena. A FIG. 2.2 mostra 

um exemplo de um sistema de captura de um vídeo multi-vistas. 
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FIG. 2.2: Estrutura de câmeras para aquisição estéreo/multi-vistas (ISO/IEC 

JTC1/SC29/WG11 MPEG05/M12077, 2005). 

 

 O sistema visual humano funciona como um sistema estéreo onde os dois 

olhos capturam imagens ligeiramente diferentes e nosso cérebro interpreta essas 

imagens gerando a “visão tri-dimensional”. A diferença de posição entre a projeção 

da mesma cena nas duas câmeras (olhos/retinas) é chamada de disparidade, que é 

causada pela diferença de distância do objeto até o observador (MARR, ULLMAN, 

POGGIO, 2010). O ser humano processa a disparidade e estima as distâncias 

relativas dos objetos ao observador, gerando a sensação de profundidade. 

Para o sistema estéreo, é desejável que as câmeras tenham a mesma 

distância focal f (ver FIG. 2.3), e que apresentem deslocamento apenas no eixo 

horizontal, ou seja, devem ter seus eixos ópticos mutuamente paralelos. A distância 

entre o centro óptico das duas câmeras (ce e cd) é chamada de linha base b 

(baseline). As coordenadas me e md corrspondem às projeções do ponto M nos 

planos πeeπd  respectivamente, e a diferença entre essas projeções é chamada 

de disparidade (d, na FIG. 2.3). 
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FIG. 2.3: Representação do sistema de câmeras estéreo  

(STIVANELLO, LEAL, PALLUAT e STEMMER, 2008) 

 

Para a obtenção dos valores das disparidades é necessário identificar se me 

corresponde a md (o ponto homólogo de me no plano πd). Tal processo é denominado 

de estimação de disparidades. O processo de casamento (correspondência) entre os 

pontos homólogos é um processo iterativo, onde cada ponto é combinado com 

vários pontos na outra vista e cada uma dessas combinações apresenta um valor de 

diferença. O melhor casamento se dá quando a diferença entre os pontos 

comparados é a menor possível. Realizados os casamentos entre os pontos 

homólogos das duas vistas e assim gerados os mapas de disparidades, têm-se as 

informações necessárias para um dos passos para a reconstrução da imagem em 

três dimensões. 

Um ponto importante é relacionar as coordenadas de imagem do sistema 2D 

com as coordenadas no espaço (3D). Este processo é denominado de calibração, e 

determina os dados geométricos e ópticos da câmera a partir de n pares de pontos 

imagem 2D e seus respectivos pontos tridimensionais a partir de um padrão de 

calibração. A calibração das câmeras facilita o processo de identificação dos pontos 

homólogos entre as duas vistas. Os parâmetros para a calibração são classificados 

em intrínsecos e extrínsecos (MARR, ULLMAN, POGGIO, 2010). Os parâmetros 

intrínsecos descrevem as características geométricas e ópticas das câmeras, como 
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por exemplo, as distorções das lentes, distância focal, dentre outros. Já os 

parâmetros extrínsecos fornecem informações da posição e orientação da câmera 

em relação a um sistema de coordenadas global (mundo real) (TSAI, 1987). 

Muitas imagens/vídeos estéreo ou multi-vistas podem passar pelo processo 

de calibração das câmeras e pelo de retificação das imagens. Trata-se de corrigir 

erros relativos aos parâmetros intrínsecos e extrínsecos durante a aquisição das 

imagens. Essa correção restringe a busca por pontos homólogos em apenas um 

plano, vertical ou horizontal. 

Para um sistema não calibrado, não se conhece os parâmetros intrínsecos e 

extrínsecos, a estimação das disparidades provém apenas de informações obtidas 

através das informações de textura e da estimação dos pontos de interesse (e.g 

bordas dos objetos), tornando o processo da estimação de disparidades ainda mais 

difícil. Informações mais detalhadas da geometria estéreo podem ser encontradas 

em FAUGERAS, 1993. 

O sistema visual humano usa a disparidade binocular para extrair a 

informação (ou percepção) de profundidade, assim como um sistema de câmeras 

estéreo. A informação de profundidade pode ser obtida usando câmeras “ativas” 

(que emitem algum tipo de sinal) (SORBIER, UEMATSU e SAITO, 2010) e não 

apenas pela estimação do mapa de disparidades, obtendo sem seguida o mapa de 

profundidades. 

Se para cada valor de disparidade/profundidade for associado um tom de 

cinza, o mapa pode ser representado com uma imagem com N tons de cinza (ver 

FIG. 2.4 (b)). Um mapa de disparidade/profundidade apresenta características 

diferentes da grande maioria das imagens. Uma vez que os mapas representam a 

estrutura 3D de uma cena, as áreas dos mapas que correspondem ao mesmo objeto 

apresentam valores de disparidades/profundidades muito próximos. Assim, a maioria 

dos mapas tende a apresentar áreas com variação suave de tons de cinza. Um outro 

ponto a ser destacado são as bordas dos objetos, que tendem a indicar mudanças 

de profundidade. A codificação livre de artefatos destas bordas é muito importante 

para a síntese de vistas virtuais, que é um processo necessário para a viabilidade de 

displays auto-estereoscópicos.  

A FIG. 2.4 mostra um exemplo de um vídeo e seu mapa de profundidade. 
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FIG. 2.4: (a) Sequencia Book arrival vista 08, frame 42; (b) Mapa de profundidade da 

sequencia Book arrival vista 08, frame 42 (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11).  

 

  DESAFIOS NA TRANSMISSÃO 3D 

 

Um grande problema existente em um sistema estéreo/multi-vistas é o fato de 

que a quantidade de informação gerada é no mínimo duas vezes (se tivermos um 

sistema com apenas duas câmeras) a informação gerada por um vídeo monocular 

(gerado por apenas uma câmera). Um método bastante eficaz para a o vídeo 3D é 

associar a vista ao seu respectivo mapa de profundidades (video+depth), uma vez 

que o mapa de profundidades tende a ser mais homogêneo do que a imagem, 

diminuindo assim a quantidade de informação a ser codificada (VETRO, YEA e 

SMOLIC, 2008). O problema de se utilizar padrões de compressão para vídeo 

monocular na codificação de vídeo estéreo/ multi-vistas é que em vez de apenas 

uma bistream, teríamos duas, três, ou mais bistreams para serem transmitidas, e 

não estaríamos explorando as similaridades inter-vistas, apenas as similaridades 

temporais e espaciais. Na FIG. 2.5 tem-se um exemplo de uma seqüência multi-

vistas, com a seqüência ballroom, onde estão sendo mostrados somente as 6 

primeiras das 8 vistas. 
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FIG. 2.5: Exemplo de um vídeo multi-vistas (MERL). 

 

As 6 vistas exibem um alto grau de similaridade, principalmente nos objetos 

que ficam longe da câmera (fundo). Os objetos mais próximos (2 dançarinos) não 

aparecem na primeira câmera, apenas partes das suas roupas aparecem na 

segunda, e a terceira câmera começa a exibir metade dos seus corpos. Ainda assim, 

há uma correlação entre os frames de cada câmera que pode ser explorada por um 

sistema de compressão. O padrão Multiview Video Coding (H.264/MVC) que permite 

que várias vistas (e não somente duas) de uma mesma cena sejam codificadas é o 

próximo passo. Além disto, o uso do MVC e de outras técnicas do tipo video+depth 

vão permitir o Free Viewpoint TV-FTV (MERKLE, MÜLLER, SMOLIC e WIEGAND, 

2006) e o uso de displays auto-estereoscópicos que não precisam dos óculos 

especiais. Esse processo será mais explorado no Capítulo 3. 

Atualmente, para atender a imposição de compatibilidade com os padrões de 

demodulação e decodificação de vídeo monocular as vistas esquerda e direita (no 

caso do vídeo estéreo) devem estar “formatadas” de forma que o sinal resultante 

possa ser processado por uma URD. Tal formato é denominado de frame-

compatible. Existem várias propostas de formatos frame-compatible (FC de acordo 

com a denominação do ITU), que consistem na multiplexação temporal que pode 

simplesmente intercalar quadros da vista esquerda e direita em seqüência sem 

alterar a relação de aspectos e/ou dimensões dos quadros originais (FIG 2.6), mas a 

taxa de frames (frame rate) de cada vista tem que ser reduzida para que o número  
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total de frames seja igual ao de uma vista, o que não é muito desejável para os 

radiodifusores. Além deste formato existem os formatos side-by-side (SbS) e o top-

and-bottom (TaB) exibidos pela FIG 2.7 (a) e (b), que alteram as resoluções 

horizontal e vertical, respectivamente. 

 

FIG. 2.6 Multiplexação de um vídeo estéreo no tempo. 

 

   

    (a)      (b) 

FIG. 2.7: (a): Multiplexação no espaço no formato Side-by-Side (SbS), (b): 

Multiplexação no espaço no formato Top-and-Bottom (TaB). 
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No entanto, o passo da codificação de vídeo é apenas um dos aspectos da 

padronização 3D. Testes e operações comerciais começam a consolidar o emprego 

dos formatos side-by-side para os casos de vídeos nativos entrelaçados e uso de 

top-and-bottom para os formatos de vídeo progressivos. 

A interface HDMI® na versão 1.4 (HDMI) foi adotada pelos diversos órgãos de 

padronização como a conexão entre a URD e o display, mas muitos aspectos ainda 

precisam ser definidos, incluindo como vai ser a sinalização 3D (e.g. descritores do 

stream de vídeo, etc) e o próprio conteúdo 3D.  

A indústria de radiodifusão, apesar de estar imprimindo grandes esforços para 

a padronização do 3D, ainda se pergunta que tipo de cena vai ser “adequada” para 

se propiciar a sensação de três dimensões. A maioria das cenas de uma telenovela, 

de vários esportes, incluindo um jogo de futebol que tem quase 95% dos seus 90 

minutos capturados em câmera aberta não são tão bons candidatos a criar a 

sensação de 3D quanto um vídeo de curta duração em que as cenas são capturadas 

com objetos sempre se aproximando da câmera, uma vez que a sensação de 

profundidade está diretamente relacionada à distância dos objetos à câmera, o 

range de profundidades da cena torna-se um fator fundamental. 

É esperado que o conteúdo 3D chegue às residências de diversas maneiras, 

dentre elas, através de mídias, como o disco Blu-Ray, transmissão via cabo, 

broadcast e internet.    

Os discos de Blu-Ray possuem capacidade de armazenamento de até 50 Gb, 

o que é suficiente para armazenar conteúdos para um vídeo 3D comprimido. É 

importante manter a compatibilidade com a tecnologia atual, de vídeos monoculares, 

o que seria possível, devido à grande capacidade de armazenamento que o disco 

Blu-Ray possui. Uma possibilidade seria termos duas bitstreams, uma para cada 

vista (VETRO, 2010). 

A transmissão via cabo é bastante favorável para a transmissão do 3D, uma 

vez que a largura de banda não é a maior questão a ser considerada, e sim a infra 

estrutura necessária para essa transmissão, os set-top boxes para a decodificação e 

o formato a ser transmitido, para a adequação dos monitores. 

Nesse caso, se o formato 3D for suportado pela infra estrutura existente, 

permitirá um rápido desenvolvimento de novos serviços 3D. Um exemplo desse caso 

seria o formato frame compatible, onde teríamos apenas uma bitstream para ser 
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transmitida, sendo necessário apenas o desenvolvimento da parte de recepção e 

display (VETRO, 2010).  

A transmissão via radiodifusão terrestre é talvez o método mais limitado de 

transmissão. Dentro de um futuro próximo é esperado que o brasileiro tenha acesso 

a uma vasta programação 3D em sua residência, via broadcasting. As maiores 

limitações desse método são referentes ao formato de transmissão e o custo 

necessário para se adequar a infra estrutura existente. 

A emissora brasileira RedeTV!© possui transmissão em 3D desde o primeiro 

semestre de 2010 (REDETV!) nas cidades onde o sinal digital em alta definição já 

está implantado (DTV). 

Existe também a possibilidade de se aproveitar a expansão da banda larga 

residencial para a transmissão do vídeo 3D, uma vez que a transmissão via cabo 

não apresenta restrições de banda-passante tão críticas quando a transmissão 

aberta (broadcasting). 

 

 EXIBIÇÃO  

 

Existe uma grande variedade de sistemas de monitores 3D para uso 

residencial, que se dividem em duas principais: A forma clássica de sistema estéreo 

de duas vistas, onde é necessário a utilização de óculos, e os monitores auto-

estereoscópicos, onde a imagem é percebida sem a utilização dos óculos (KONRAD 

e HALLE, 2007). 

Em se tratando de displays estereoscópicos, existem três configurações 

distintas (VETRO, YEA e SMOLIC, 2008): 

 Anaglifo – mais usado no passado onde a imagem ou vídeo era formatado de 

maneira especial. O filtro é feito através de cores. Os óculos possuem uma 

lente vermelha e uma azul, e cada lente filtra certas cores, passando para 

cada olho uma parte da imagem que é montada pelo cérebro e forma o 3D. 

 Monitores ativos – possuem componentes eletrônicos utilizados para o 

sincronismo com os óculos, um sinal ativo deve ser enviado do monitor para 

os óculos, que normalmente é feito pela emissão de infra-vermelho. Esses 
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displays possuem taxa de frame de 120 Hz. Nessa freqüência são dividias as 

imagens que devem ir para o olho direito e esquerdo, com uma freqüência de 

60 Hz para cada um. A cada 60 Hz uma das lentes fica fosca, fazendo com 

que a imagem entre em apenas um dos olhos, e como a freqüência é alta, 

não percebemos essa mudança e a imagem 3D é montada pelo cérebro. 

 Monitores passivos – utilizam polarização, normalmente circular para que o 

observador possa mover a cabeça. Para assistir a cena em 3D é necessária a 

utilização de óculos polarizados, fazendo o casamento com a luz polarizada 

vinda do monitor. Nesse caso os óculos são utilizados para separar ou filtrar 

uma orientação específica, ou seja, somente a luz que possui o casamento 

com cada lente consegue passar pelo filtro. Como resultado, as imagens 

correspondentes a vista direita e a vista esquerda podem ser vistas em cada 

olho, dando o efeito do 3D. 

 

Existem também os displays auto-estereoscópicos em que não há a 

necessidade da utilização de óculos especiais. Esses displays emitem um grande 

número de vistas, oriundas de um vídeo multi-vistas e/ou através da síntese de 

vistas virtuais entre duas vistas quaisquer. Contudo, existem alguns pontos em 

particular em que o observador deve estar posicionado para que consiga ter a 

percepção do 3D, ou seja, há uma barreira paralaxe em que somente um par 

estéreo chega ao observador, como pode ser visto na FIG. 2.8. 

 

FIG. 2.8: Display auto-estereoscópico (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11) 

 

A barreira paralaxe funciona como um filtro, assim como os óculos para os 

displays estereoscópicos. As vistas são separadas pela barreira paralaxe e quando 

o observador se encontra posicionado em determinados pontos, cada olho recebe 
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uma informação diferente e o cérebro interpreta essa informação formando o 3D 

(VETRO, 2010). 

A imagem para cada vista é emitida em pequenos números de raios de luz 

em um conjunto de direções de forma discreta (amostras), normalmente entre oito e 

doze. Normalmente, essas direções são distribuídas no plano horizontal, de modo 

que os pares estéreos são limitados pelo movimento horizontal do observador (pela 

paralaxe do movimento horizontal).  

Na FIG. 2.9 pode ser visto como funciona o display auto-estereoscópico. O 

observador que se encontra na posição 1 (Pos 1) recebe a vista 1 (V1) com o olho 

direito e a vista 2 (V2) com o olho esquerdo, formando assim um par estéreo. Outro 

observador que se encontra na posição 3 (Pos3) recebe o par estéreo V6 e V7 com 

o olho direito e esquerdo respectivamente, simultaneamente ao observador da 

posição 1. Caso o observador da posição 1 passe para a posição 2 (Pos2), passará 

a receber o par estéreo V2 e V3, e perceberá que partes da imagem ficaram oclusas 

e outras partes ficaram visíveis (VETRO, YEA E SMOLIC, 2008).  

 

FIG. 2.9: Display auto-estereoscópico (VETRO, YEA E SMOLIC, 2008). 

 

Mas, a necessidade de se exibir tantas vistas da mesma cena demanda uma 

alta banda-passante, já que o sistema tem que codificar e transmitir um número de 

vistas bem maior do que um sistema estéreo. Uma solução é manter o sistema 

estéreo, e usar o formato vídeo acrescido da informação de profundidade 

(video+depth format) proposto em (FEHN et alli, 2002). O MPEG (ISO/IEC 

JTC1/SC29 WG11) lançou um padrão denominado MPEG-C Part 3 (ISO/IEC23002-

3,2007) que comprime e transmite vídeo monocular e dados auxiliares 
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(disparidade/profundidade). Com este formato, o receptor pode reproduzir o vídeo, 

ou imagens estéreo, com o auxílio de um algoritmo de síntese de vistas (comumente 

chamado de Depth ImageBased Rendering-DIBR, FIG 2.9) que vai criar a segunda 

vista do par estéreo, e posteriormente, as vistas intermediárias (entre as duas 

posições originais). O grande problema do uso de algoritmos de síntese de vista 

virtual é garantir que qualidade da vista virtual seja igual, ou similar, a da vista 

original daquele mesmo ponto de vista. 

Como pode ser visto nas FIG. 2.8 e 2.9, é necessário que chegue ao display 

auto-estereoscópico uma grande quantidade de vistas de uma mesma cena, com 

diferentes perspectivas. Essas vistas podem chegar ao display auto-estereoscópico 

através da transmissão de uma grande quantidade de vistas, ou transmitir duas 

vistas e seus respectivos mapas de profundidade, e fazer a síntese de vistas virtuais 

entre duas vistas quaisquer, diminuindo assim a quantidade de dados a serem 

transmitidos. No Capítulo 3 será abordada a técnica que utiliza a vista com seu 

respectivo mapa de profundidades para a síntese de vistas virtuais. 

Em Março de 2011 o MPEG Requirements Video and Test Groups lançou a 

“Call for Proposal on 3D Video Coding Technology” (3DV CfP), e a Dimenco© 

desenvolveu um display auto-estereoscópico que gera entre 3 e 28 pontos de vista 

(DIMENCO). O monitor auto-esterescópico Dimenco BDL5231V3D 52” estára 

disponível para os testes subjetivos do “Call for Proposals on 3D Video Coding 

Technology”. As diferentes propostas vão apresentar os resultados para as 

categorias de compatibilidade direta com a recomendação H.264/MPEG-4 AVC, de 

compatibilidade direta com o draft do HEVC (High Efficiency Video Coding), e sem 

qualquer compatibilidade com padrões existentes. 

O HEVC é o novo padrão em desenvolvimento conjunto do Motion Picture 

Experts Group-MPEG e ITU-T Video Coding Experts Group, é o sucessor natural do 

padrão H.264/MPEG-4 AVC (UGUR et alli, 2010). A recomendação HEVC, prevista 

para 2013, deve incluir uma extensão para vídeo 3D. 

 SÍNTESE DE VISTAS VIRTUAIS 
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O processo conhecido com Depth Image Based Rendering-DIBR (ZINGER, 

DO e WITH, 2009) sintetiza uma vista virtual a partir das vistas de referência (e.g. 

esquerda e direita) usando os respectivos mapas de disparidade/profundidade 

(MERKLER, MÜLLER, SMOLIC e WIEGAND, 2006). No caso de um sistema 

fortemente calibrado, onde os parâmetros das câmeras são conhecidos (posição, 

distância focal, etc), o mapeamento da informação 3D em 2D pode ser efetuada 

aplicando-se as matrizes de projeção das câmeras auxiliado pela informação de 

profundidade. 

Mas, este processo requer que os valores das profundidades sejam precisos 

para não causar artefatos na vista virtual. A FIG. 2.10 mostra um exemplo de síntese 

da vista 9, frame 42 da seqüência Book Arrival a partir das vistas 8 e 10 e seus 

respectivos mapas de profundidade. 

Nesta dissertação, o software utilizado como referência para síntese de vistas 

pelo Joint Video Team (JVT), grupo especialista em codificação de vídeo do ITU-T 

Study Group 16 (VCEG) e do ISO/IEC JTC 1 SC 29 / WG 11 (MPEG), entidades 

mundiais criadas para desenvolver especificações para codificações de vídeo, é o 

VSRS (View Synthesis Reference Software). 
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FIG. 2.10 (a): Vista 8 da sequencia Book Arrival; (b): Vista 10 da sequencia Book 

Arrival; (c) Mapa de profundidade da vista 8 da sequencia Book Arrival; (d): Mapa de 

profundidade da vista 10 da sequencia Book Arrival; (e): Vista virtual 9 da sequencia 

Book Arrival. 

Como muitos mapas de profundidade apresentam erros de estimação 

disparidade/profundidade nas bordas (e no entorno) dos objetos, o VSRS 

desenvolveu um filtro para minimizar estes erros denominado Boundary Noise 

Removal. A FIG 2.11 mostra um exemplo de rúido de borda. Uma vista virtual 

sintetizada com mapas contendo este tipo de ruído vai conter artefatos indesejáveis 

como os apresentados na FIG 2.11. Caso os mapas sejam muito precisos, não há 

necessidade de usar o filtro. 

 

 

FIG. 2.11: As 3 imagens da esquerda apresentam o ruído de borda. A imagem maior 

à direita exibe o resultado da filtragem (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 2009). 

 

 Se tivermos duas vistas associadas a seus respectivos mapas de 

profundidade, não haverá a necessidade de se transmitir um grande número de 

vistas para o display auto-estereoscópico, uma vez que se pode fazer a síntese de 
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vistas virtuais, diminuindo assim a quantidade de informação a ser transmitida, se 

restringindo apenas a duas vistas e seus respectivos mapas de profundidade 

Uma das principais vantagens deste formato (vídeo + mapa) é que possibilita 

compatibilidade reversa (VETRO, 2010), além é claro da necessidade de transmitir 

somente duas vistas e seus mapas. 

 

  CONCLUSÕES 

 

Nesse capítulo foram apresentados alguns tópicos introduzindo os conceitos 

de sistemas estéreo/multi-vistas 

Foram apresentadas as barreiras a serem superadas para a transmissão do 

vídeo 3D, incluindo os formatos compatíveis com os vídeo monoculares e as atuais 

soluções. 

Vários tipos de displays 3D foram apresentados, onde pode ser observado o 

grande avanço ocorrido nesse segmento, partindo do anaglifo, passando pelos 

monitores passivos e ativos, e chagando nos displays auto-estereoscópicos. 

Os displays auto-estereoscópicos necessitam de várias vistas com diferentes 

perspectivas para se ter o efeito do 3D, e podem (devem) explorar a técnica de 

síntese de vistas entre duas vistas quaisquer para fornecer essas diversas vistas, 

transmitindo apenas duas vistas e seus respectivos mapas de profundidade, em vez 

de transmitir uma grande quantidade de vistas.  
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3 CODIFICAÇÃO DE VIDEO 

Uma das grandes motivações para que a compressão de vídeo seja eficiente 

é a limitação da banda de transmissão para TV (radiodifusão terrestre). No Brasil a 

banda-passante de transmissão é de 6 MHz para cada emissora, o que seria capaz 

de transmitir, no máximo, uma taxa de 20 Mbps com as técnicas de codificação de 

canal atualmente disponíveis. Para se ter uma idéia, uma seqüência de vídeo em 

alta definição, HDTV (High Definition Television), com dimensões 1920 X 1080, 

forneceria uma taxa de bits de aproximadamente 1.5 Gbps; uma sequência de vídeo 

com definição convencional, SDTV (Standard Television), com dimensões 720 X 

480, forneceria uma taxa de bits de aproximadamente 270 Mbps; e uma seqüência 

de vídeo em baixa definição, LDTV (Low Definition Television), com dimensões 320 

X 180, por exemplo, forneceria uma taxa de bits de aproximadamente 35 Mbps 

(SILVA e PAGLIARI, 2005). Pode-se notar que seria impossível a transmissão de TV 

em alta definição no Brasil caso não fosse possível se fazer a compressão vídeo. 

Atualmente o sistema brasileiro utiliza o padrão de codificação H.264/AVC 

para a codificação de vídeos monoculares (apenas uma vista), e apresenta ótimos 

resultados para a compressão vídeo. 

O processo de compressão consiste em explorar as informações que são 

redundantes, no espaço e/ou no tempo, diminuindo assim a quantidade de 

informação a ser transmitida/armazenada. 

 

 PADRÕES DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO 

 

Recentemente foram desenvolvidos os Perfis estéreo e multi-vitas (Profiles 

128 e 118) para o H.264/AVC (extensão H.264/MVC). Esses perfis, além de 

explorarem as redundâncias espaciais e temporais, exploram também as 

redundâncias inter-vistas. 
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As redundâncias inter-vistas existem em vídeos estéreo/multi-vistas, pois as 

vistas capturam a mesma informação, com uma perspectiva diferente, com isso, 

existem partes da imagem presentes em todas as vistas.  

Nesse trabalho, são utilizados os codificadores de vídeo de H.264/AVC, 

através do software de referência Joint Model (JM), utilizando o perfil 118 (Estéreo), 

que é parte da recomendação H.264/AVC (H.264/MVC) para a codificação de vídeos 

multi-vistas, e o software Joint Multi-View Video Coding (JMVC). 

Como dito anteriormente, os dados de um vídeo monocular possuem uma 

grande correlação, ou seja, existe uma grande quantidade de informação 

redundante, que se divide em redundância espacial e redundância temporal 

(SIEGEL, GUNATILAKE, SETHURAMAN e JORDAN, 1994).  

A redundância espacial explora as redundâncias existentes em um mesmo 

frame, ou seja, explora a semelhança entre pixels adjacentes. Quanto mais 

homogênea for a imagem, maior a correlação entre os pixels adjacentes, e com isso 

maior a taxa de compressão, como por exemplo, um céu azul sem nuvens. Por outro 

lado imagens com muitos detalhes apresentam uma baixa correlação entre pixels 

adjacentes, resultando numa menor taxa de compressão. 

A redundância temporal funciona de maneira análoga a redundância espacial, 

mas em vez de explorar a correlação entre pixels vizinhos, é explorada a correlação 

entre frames vizinhos.  

Por sua vez a redundância inter-vistas ocorre também de maneira análoga à 

exploração das redundâncias espacial e temporal. No caso de vídeos estéreo/multi-

vistas a exploração da correlação inter-vistas enfrenta alguns problemas adicionais. 

Para se estimar o grau de similaridade entre pixels ou áreas/blocos aplica-se uma 

medida de erro para indicar o grau de correlação entre eles. O valor que apresentar 

a menor medida de erro indica o maior grau de similaridade.  

No caso da estimação intra-frame, o nível de correlação entre pixels é 

estimado entre um pixel e pixel (ou pixels) vizinhos(s). Para a determinação do nível 

de correlação entre áreas/blocos pertencentes a frames (adjacentes ou não, 

dependendo do codificador usado) fixa-se um bloco no frame de referência e aplica-

se a medida de erro em vários blocos no frame alvo. Os problemas mais comuns 

que o processo de casamento enfrenta são a variação fotométrica, presença de 

ruído, padrões repetitivos, pouca textura, e pontos oclusos. Já o casamento de 
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blocos entre diferentes vistas encontra alguns problemas a mais, tais como distorção 

perspectiva, e níveis de oclusão bem mais acentuados do que os apresentados em 

seqüências monoculares dificultando o processo de casamento. 

Basicamente um codificador de vídeo utiliza as seguintes etapas para 

explorar as redundâncias espaciais e temporais (RICHARDSON, 2003): 

 Estimação de movimento: O principal objetivo da estimação de movimento é 

identificar a redundância temporal entre frames vizinhos e mapeá-los através 

de vetores de movimento (KIM, HAN e KIM, 2006). 

 A estimação de movimento localiza nos frames de referência o 

movimento do macrobloco atual. O vetor de movimento indica qual foi o 

movimento efetuado pelo macrobloco.  

 Compensação de movimento – A compensação de movimento é responsável 

pela predição do frame. O frame atual é predito baseado no frame de 

referência e nos vetores de movimento gerados pela estimação de 

movimento. Dessa forma não se faz necessário enviar a informação do frame 

atual, envia-se somente a informação do frame de referência e a informação 

do vetor de movimento, para montar o frame atual. 

 

A estimação e compensação de movimento são pontos cruciais para a 

codificação de vídeo. O custo computacional é muito grande, pois quanto mais 

precisa for a estimação e compensação de movimento, melhor será a qualidade do 

codificador. 

3.1.1 CODIFICADOR H.264/AVC 

 

 O padrão de codificação de vídeo H.264/MPEG-4 AVC foi desenvolvido pelo 

Joint Video Team (JVT), formado pelo Video Coding Experts Group (VCEG), grupo 

da ITU-T juntamente com o Moving Picture Experts Group (MPEG), grupo da 

ISSO/IEC, entidades responsáveis pela padronização dos codificadores de vídeo. O 

padrão H.264/MPEG-4 AVC possibilita uma grande variedade de configurações, 

proporcionando assim uma grande variedade de aplicações.  
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 O padrão H.264/AVC também é chamado de MPEG-4 parte 10, é proveniente 

da evolução dos padrões de codificação de vídeo ITU-T H.261, H.262 (MPEG-2), 

H.263, e seus aprimoramentos H.263+ e o H.263++. Este padrão de codificação 

oferece um desempenho superior em termos de taxa-distorção em relação aos 

outros padrões existentes (WIEGAND, SULLIVAN, GISLE e LUTHRA, 2003). A 

melhoria apresentada pelo padrão H.264/AVC é devida ao conjunto de pequenas 

melhorias trazidas pelas novas características que, juntas, provêm uma grande 

diferença no desempenho em termos de taxa-distorção do H.264/AVC em relação 

aos padrões que o antecedem. 

A compressão de vídeo monocular apresenta 3 tipos de básicos de quadros 

(frames) (RICHARDSON, 2003): 

 Tipo I: A predição Intra utiliza frames do tipo I (Intra), onde o frame é 

codificado sem o uso de predição temporal. Ele é o primeiro frame a ser 

codificado, servindo de referência para frames futuros a ele. Ele possui uma 

baixa taxa de compressão, pois explora somente a redundância espacial 

dentro do mesmo frame; 

 Tipo P: Os frames do tipo P (Predito) utilizam frames do tipo I e P anteriores a 

ele como referência. Os frames do tipo P possuem uma maior taxa de 

compressão do que frames do tipo I, pois exploram as redundâncias 

temporais. Apresentam um grande custo computacional; 

 Tipo B: Os frames do tipo B (Bi-predito) utilizam frames anteriores e 

posteriores a ele como referência. Os frames do tipo B possuem uma  taxa de 

compressão mais elevada do que as dos tipo I e P, contudo esses frames 

possuem um custo computacional muito grande. 

Os frames podem ser organizados em grupos chamados GoP (Group of 

Pictures), sendo que o primeiro frame do GoP sempre será um frame do tipo I, que 

será referência para frames P e B.  

O GoP possibilita acesso aleatório ao vídeo, uma vez que os frames do tipo I 

não precisam de informações de outros frames, pois são inteiramente codificados 

sem a necessidade de fazer referência a outros frames (RICHARDSON, 2003).   

O tamanho do GoP é a distância de frames entre dois frames do tipo I. O 

tamanho do GoP não é fixo, podendo ser configurado, porém quanto maior o 



40 

 

tamanho do GoP, melhor a taxa de compressão, pois existem mais frames do tipo P 

e/ou do tipo B dentro do GoP.   

Como falado anteriormente, os frames do tipo P e B exploram a redundância 

temporal, com isso, caso ocorra algum erro na codificação, esse erro pode ser 

propagado para frames futuros, por esse motivo é muito importante que o GoP não 

seja muito longo.  

Os frames do tipo B utilizam frames futuros e anteriores a ele como 

referência, com isso, a ordem para codificação dos frames é diferente da ordem de 

exibição. 

O padrão H.264/MPEG-4 AVC incorporou recentemente a extensão 

denominada Multiview Video Coding (MVC) (ITU-T Rec. H.264 ISO/IEC 14496-10). 

A eficiência de compressão do MVC é proporcional ao número de vistas a serem 

codificadas e também está relacionada à complexidade da cena e a resolução 

espacial das vistas. O H.264/MVC foi projetado para atender, entre outras 

aplicações, os displays auto-estereoscópicos que necessitam de um grande número 

de pontos de vista, bem como para fornecer ao usuário a sensação de pontos de 

vista diferentes (provenientes das múltiplas câmeras). Um ponto chave do MVC é 

que ele não requer nenhuma mudança para os níveis mais baixos (monoculares), 

apresentando compatibilidade reversa (VETRO, 2010).  

Para aperfeiçoar a eficiência de codificação, além da exploração das 

redundâncias espaciais intra-frames, e das temporais ao longo das seqüências 

monoculares, o MVC explora as redundâncias inter-vistas. Como as vistas 

adjacentes tendem a apresentar um alto nível de correlação, o MVC consegue ter 

um excelente desempenho em termos de taxa-distorção quando não existem altos 

níveis de oclusão. 

O Padrão H.264/AVC possui vários perfis e níveis para vídeo monocular e, 

recentemente, foram incluídos também os perfis Multi-vistas e Estéreo (ITU-T Rec. 

H.264 ISSO/IEC 14496-10). Na FIG. 3.1 pode-se perceber que existe uma diferença 

entre o Perfil 118 (Multiview High Profile), e o Perfil 128 (Stereo High Profile). O perfil 

118 suporta as técnicas de codificação CAVLC (Context-Adaptive Variable-Length 

Coding), e CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). O perfil 128, além 

de suportar o CAVLC e o CABAC, suporta também a técnica MBAFF (Macroblock 
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Adaptive Frame-Field). Os perfis Stereo High e Multiview High exploram as 

redundância inter-vistas entre o par de seqüências estéreo. 

Nesse trabalho foi utilizado o perfil Multiview High 118 para seqüências multi-

vistas (apesar da atual versão do software de referência suportar apenas duas 

vistas) e o perfil 110 (High), para técnicas utilizando o método multiplexado tempo e 

no espaço. A utilização do perfil Multiview High em vez do perfil Stereo High deve-se 

ao fato da não existência de seqüências multi-vistas ou estéreo entrelaçadas. 

Os métodos de multiplexação no espaço e no tempo permitem que seja 

usado um codificador monocular para comprimir ambas as vistas, gerando apenas 

uma bitstream, por esse motivo foi utilizado o perfil High (Profile 110) na codificação 

com o H.264/AVC. 

A grande vantagem desses formatos é o fato deles serem compatíveis com os 

codecs e a infra-estrutura já existentes, pois estamos tratando apenas uma 

bitstream, sendo necessário somente a adaptação dos receptores. 

 

FIG. 3.1: Perfis do H.264/AVC (VETRO, 2010) 

 

A técnica de multiplexação no espaço insere as duas vistas em um único 

frame, onde as vistas são sub-amostradas, por exemplo, na vertical (lado a lado / 

side-by-side) ou na horizontal (em cima e embaixo / top-and-bottom), e dessa 

maneira as duas vistas formam apenas um frame. 

A técnica de multiplexação no tempo intercala os frames de cada vista, porém 

as dimensões espaciais das vistas são preservadas. Faz-se necessário, no entanto 

diminuir a taxa de frames para que o número total de frames seja igual ao de uma 
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vista. A FIG. 3.2 (a) mostra um exemplo da multiplexação no tempo, e a FIG. 3.2 (b) 

mostra um exemplo da multiplexação no espaço. 

 

(a) 

 

 

(b) 

FIG. 3.2 (a): Multiplexação de um vídeo estéreo no tempo.(b): Multiplexação no 

espaço (lado a lado). Para a Multiplexação acima/abaixo, a perda ocorre na 

resolução vertical, de maneira análoga ao demonstrado. 

 

3.1.2 CODIFICAÇÃO MULTI-VISTAS (MVC - Multiview Video Coding) 

A idéia básica do MVC é, explorar as redundâncias temporais, espaciais e 

inter-vistas, mas com um diferencial importante em relação ao H.264/AVC, que é a 
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estrutura do GoP, onde se espera um ganho de desempenho em relação ao 

H.264/AVC (H.264/MVC).  

Uma maneira de se codificar um vídeo multi-vistas seria comprimindo cada 

vista usando um codificador monocular. Mas, este processo seria ineficiente, pois 

não estaria aproveitando a correlação inter-vistas. A predição de movimento, 

seguida da compensação de movimento aumenta bastante a taxa de compressão. 

Se os frames são codificados no modo intra a taxa de bits é maior, e diminui 

consideravelmente quando a estimação de movimento é usada para os frames dos 

tipos P e B. No entanto, as estruturas IPPP ou IBBP não são, necessariamente, as 

estruturas mais eficientes de GoP existentes no padrão H.264/MVC, onde a 

estrutura de frames B hierárquicos pode alcançar taxas de compressão mais 

elevadas. 

FIG. 3.3: Estrutura de frames hierárquica para predição temporal (Merkle et alli, 

2007). 

A FIG. 3.3 exibe uma estrutura de predição hierárquica com 3 níveis. O 

primeiro frame é codificado no modo intra, e é chamado de frame-âncora (anchor 

picture). Todo frame-âncora (I0/P0 na FIG 3.3) é codificado em intervalos regulares, e 

todos os outros frames são hierarquicamente estimados em GoP do tipo IBB…B I/P 

usando o conceito de frames B hierárquicos. O frame-âncora e todos os quadros 

localizados entre o frame-âncora e o próximo frame-âncora formam um Gop. Na 

FIG. 3.3 o tamanho do GoP é igual a 8. Cada frame B é predito tomando como 

referência os 2 frames mais próximos na estrutura temporal. No caso o frame B1 usa 

as referências I/P para a estimação de movimento. 

O uso de frames B como referência fornece taxas mais altas de compressão 

do que o uso de estruturas tradicionais do tipo IPPP ou IBBP. 

Os níveis de hierarquia temporal da estrutura de predição são identificados 

pelos índices B1, B2, B3 na FIG 3.3. Todos os frames devem ser estimados tendo 
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como referência apenas os frames da mesma hierarquia ou superior para garantir a 

escalabilidade temporal, uma vez que a estrutura de frames hierárquicos foi criada 

para dar suporte à escalabilidade temporal (Merkle et alli, 2007).  

Como falado anteriormente, os frames do tipo B são estimados a partir dos 2 

frames mais próximos do nível temporal imediatamente superior. Os de índice 1 se 

referenciam aos de índice 0, os de índice 2 aos de índice 1, e os de índice 3 aos de 

índice 2. A ordem de codificação deve ser respeitada, onde os frames de referência 

(em preto na FIG. 3.3) são sempre codificados antes dos demais frames (em cinza 

na FIG 3.3) pertencentes ao mesmo GoP. Tal estrutura requer um buffer maior (do 

lado do codificador e do decodificador) do que o requerido pelas estruturas 

tradicionais de GoP, além de demorar mais a ser decodificada.  

FIG. 3.4: Estrutura de predição do MVC  

(MERKLE, MÜLLER, SMOLIC E WIEGAND, 2006). 

 

O principal fundamento para o MVC é encontrar métodos mais eficientes para 

a compressão de vídeos Multi-vistas, que como foi abordado no Capítulo 2, é 

essencial para o display auto-estereoscópico, pois necessita de um grande número 

de pontos de vista (VETRO, 2010). 
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A estrutura de predição do MVC, apresentado na FIG. 3.4, funciona de 

maneira análoga a estrutura hierárquica do H.264/AVC, porém um pouco mais 

complexo, pois ocorre a inter-dependência das vistas na codificação, ou seja, todas 

as vistas são utilizadas como referência, não apenas frames a frente ou frames atrás 

como o H.264/AVC, que explora apenas as redundâncias espaciais e temporais.  

A FIG. 3.4 mostra que a vista base, S0 é codificada como uma vista 

monocular, sem fazer referência às outras vistas (S1 a S7). As vistas S1 a S7 usam 

a estimação inter-frame (temporal, de T0 a T8). 

 

Na FIG. 3.4 pode ser visto a estrutura do GoP do MVC, onde: 

 T0, T1, T2, ..., T11: Indica o tempo. 

 S0, S1, S2, ..., S7: São as vistas de um vídeo multi-vistas com 8 vistas. 

 

O MVC utiliza estrutura hierárquica B na predição (frames B1, B2, B3 e B4 na 

FIG. 3.4). São aplicadas predições inter-vistas a cada segunda vista (S1, S3 e S5). 

Para um número par de vistas, a última vista será sempre codificada tendo como 

referência a vista anterior a ela (FIG. 3.4). 

Os frames do tipo I0 e P0 são referência para os frames do tipo B1. Os frames 

do tipo B1 são referencia para os frames B2, que por sua vez são referência para os 

frames B3, e os frames B3 são referencia para os frames B4.  

Essa estrutura de codificação pode ser aplicada a qualquer vídeo multi-vistas 

com número de vistas ≥ 2, sabendo que quanto maior o número de vistas a serem 

codificadas, melhor é o desempenho do MVC. 

Um ponto importante da extensão MVC é a existência de uma vista-base (S0) 

que é codificada independentemente da outra (ou outras) vista(s) (FIG 3.4). Ela é 

codificada monocularmente, explorando apenas as redundâncias espaciais e 

temporais. Como dito no Capítulo 2, é importante manter a compatibilidade reversa 

de um vídeo 3D, dessa forma, caso haja a necessidade de uma versão 2D do vídeo, 

ele possa ser facilmente extraído e decodificado por receptores comuns, enquanto 

novos receptores 3D poderiam decodificar o vídeo 3D.  

No entanto, as vistas Sn (n=1,..7) não podem ser codificados 

independentemente.  

A estrutura do MVC proporciona a compatibilidade reversa, uma vez que a 
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primeira visa é codificada independente das demais vistas e pode ser facilmente 

extraída. A estrutura de predição é mostrada na FIG 3.4. A predição é adaptativa, de 

forma que a melhor predição entre a temporal e a inter-vistas seja selecionada para 

cada bloco. A predição inter-vistas é o ponto chave do MVC. E, em geral, apresenta 

um desempenho superior ao perfil High (monocular) do H.264/AVC quando se 

codifica duas vistas independentemente. 

 

 CODIFICAÇÃO DOS MAPAS DE PROFUNDIDADE 

 

 Uma solução encontrada para a diminuição da taxa de bits de um sistema 

estéreo/multi-vistas é a utilização do mapa de profundidade associado as vistas do 

par estéreo (VETRO, YEA E SMOLIC, 2008).  

Com o intuito de se comprimir e transmitir os mapas usando um codificador de 

vídeo é conveniente representá-los em tons de cinza. O mapa de profundidade 

representa a distância do objeto até a câmera, e é representado em níveis de cinza, 

tendo 256 níveis, que vai do branco, mais próximo em primeiro plano, ao preto, mais 

distante. No entanto, mapas com precisão fracionária terão que ser representados 

com precisão inteira, podendo comprometer a informação de profundidade. É 

importante ressaltar que, os valores das disparidades mapeiam um ponto da vista 

esquerda no seu ponto homólogo (correspondente) na vista da direita (e vice-versa). 

Com exceção dos pontos oclusos, quaisquer imprecisões nos mapas de 

disparidade/profundidade podem prejudicar a reconstrução do objeto (ou cena) 3D, e 

no particular desta dissertação, a síntese da vista virtual. 

Os mapas de profundidade apresentam características diferentes da grande 

maioria das imagens, uma vez que representam a estrutura 3D de uma cena. As 

áreas dos mapas correspondentes a um mesmo objeto apresentam valores de 

profundidades muito próximos, sendo assim, a maioria dos mapas tende a 

apresentar áreas com variação suave de tons de cinza. Em uma cena, as bordas 

dos objetos tendem a indicar mudanças de profundidade, dessa forma, são bem 

marcadas, e muitas vezes acentuadas. 
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Tendo em vista as particularidades dos mapas de profundidade, espera-se que, 

caso ocorram perdas na qualidade desses mapas, após o seu processamento 

(comprimir, decimar, etc.), essas perdas não sejam relevantes para o 3D e também 

para a síntese de vistas intermediárias.  

Uma maneira de se avaliar a qualidade do mapa de profundidades 

comprimido, além das formas já conhecidas usando medidas objetivas como o 

PSNR e o SSIM, é sintetizando vistas virtuais.  

No Capítulo 5, serão apresentadas comparações entre as curvas taxa-

distorção dos mapas de profundidade e das vistas virtuais sintetizadas pelo software 

VSRS (vide Cap 2) usando os diferentes métodos simulados. 

Como já introduzido no Capítulo 2, o MPEG lançou um “Call for Proposals on 

3D Video Coding” (CfP 3DVC) (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 2010). Este CfP 3DVC 

visa a apresentação de novas soluções  para atender displays auto-estereoscópicos 

(FIG 3.5), uma vez que os padrões atuais como o 2D + depth 

(ISO/IECJTC1/SC29/WG11, 2007) e o Multiview Video Coding (MVC) (ISO/IEC 

14496-10 - ITU-T RECOMMENDATION H.264) não apresentam suporte adequado 

para displays auto-estereoscópicos. O documento do MPEG (ISO/IEC 

JTC1/SC29/WG11, 2009) atesta que tais padrões geram taxas de bits muito altas e 

não conseguem resolver os problemas de oclusões. O novo formato 3D deve poder 

transmitir um número maior de vistas e material suplementar (mapas de 

profundidade) em canais com banda-passante limitada, garantindo que distorção na 

qualidade visual seja mínima na qualidade final das vistas sintetizadas (ISO/IEC 

JTC1/SC29/WG11, 2010). 
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FIG. 3.5. Renderização da informação 3D x taxa de bits para os diferentes formatos 

(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 2009) 

 

 CONCLUSÃO 

 

 O Sistema Brasileiro de Televisão Digital assumiu o H.264/AVC como 

codificador padrão para a TV digital no Brasil. O H.264/AVC possui diversos 

parâmetros a serem configurados, e caso algum desses parâmetros não sejam 

configurados adequadamente, apresentará um desempenho abaixo do esperado 

(H.264 SETUP, 2010). 

Existe um software de referência do H.264/AVC, e a versão desse software que 

está sendo utilizada nesse trabalho é a versão 17 (JM 17), utilizando o Perfil 118 

para seqüências multi-vistas, e o perfil 110 para vídeos monoculares, para 

seqüências multiplexadas no tempo e no espaço. 

O MVC foi desenvolvido como um aditivo ao H.264 AVC, visando um melhor 

desempenho para vídeos multi-vistas, e também está sendo utilizado nesse 

trabalho, através do software JMVC, a fim de comparações. É esperado um melhor 

desempenho do MVC de acordo com a quantidade de vistas a serem codificadas. 

Associar o vídeo ao seu respectivo mapa de profundidade é a técnica que será 

explorada nesse trabalho, para a geração de vistas virtuais entre duas vistas reais, 
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utilizando o software VSRS, visando gerar recursos para o display auto-

estereoscópico, que necessita de um grande número de pontos de vista. 

Esta dissertação apresenta várias simulações com diferentes configurações 

para os codificadores H.264/AVC e H/264/MVC, incluindo subamostragem dos 

mapas de profundidade a diferentes taxas de compressão. Além disto, são 

comparadas as vistas sintetizadas a partir de várias combinações dos resultados 

obtidos. 
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4 SISTEMAS DE COMPRESSÃO MULTI-VISTAS 

Esse trabalho apresenta diversos esquemas de configuração de codificação 

de vistas e mapas de profundidade utilizando as técnicas de compressão já 

existentes, o H.264/AVC e o JMVC, para seqüências estéreo/multi-vistas. Além da 

comparação imediata entre o desempenho em termos taxa-distorção de cada 

configuração, são apresentados os resultados das vistas virtuais que poderão ser 

utilizadas pelos displays auto-estereoscópicos. Assim, os diferentes sistemas de 

compressão multi-vistas são comparados e analisados, visando também atender as 

imposições que garantem a compatibilidade com o formato frame-compatible. 

Em conformidade com o documento “Applications and Requirements on 3D 

Video Coding” (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11), o formato 3DV deve ser limitado, 

inicialmente, a 2 câmeras apenas (devido à restrições na cadeia de produção das 

emissoras e produtoras de conteúdo para a TV). Numa segunda fase, serão 

considerados mais do que 2 vistas. 

A taxa necessária para a transmissão do formato 3DV deve se adequar às 

limitações de banda-passante existentes. O novo formato não deve exceder a taxa 

de bits para atender o grande número de displays auto-estereoscópicos que podem 

demandar um elevado número de vistas para melhorar o seu desempenho. Desta 

forma, será necessário a síntese de vistas para atender este tipo de demanda. A 

indústria acredita que monitores auto-estereoscópicos estarão disponíveis no 

mercado nos próximos 4 anos. 

Também devem ser consideradas a capacidade de decodificação dos 

decoders 3DV, lembrando que o decoder ainda vai ter que sintetizar as vistas 

virtuais para enviá-las ao monitor. 

Com todas estas restrições os aspectos, abaixo listados, são fundamentais 

para a análise de desempenho de novas propostas para o 3DV: 

 

 Eficiência do processo de compressão - A taxa de bits total do vídeo e 

dados suplementares (mapa de profundidade, mapa de oclusões, etc) não 

deverão ultrapassar o dobro da taxa fornecida para um vídeo monocular 
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usando um codificado padrão considerado com sendo o estado-da-arte. 

Também deve ser mais eficiente do que o codificador multi-vistas estado-da-

arte. 

 

 Precisão do processo de síntese - A compressão dos dados pertencentes 

ao formato 3DV não devem gerar distorções significantes na qualidade visual 

das vistas sintetizadas. O processo de compressão deverá ser capaz de ter 

mecanismos de controle de taxa que permitam controlar os impactos na 

qualidade da vista virtual. 

 

 Compatibilidade direta - O formato 3DV deve ter um modo que seja 

compatível com os padrões existentes que dão suporte à vídeos monoculares 

(H.264/AVC) e binoculares (H.264/MVC). Como a bitstream do H.264/AVC 

pode ser mono ou estéreo do tipo frame-compatible (e.g., formatos side-by-

side e top-and-bottom), o processo de decodificação vai ter que acrescentar 

as rotinas de separação das vistas e upsampling. 

 

 Compatibilidade Mono/Estéreo - O formato 3DV deve ter um modo que 

permita a extração/decodificação de apenas uma das vistas para atender aos 

monitores existentes. Um outro modo que extraia as duas vistas e seus 

respectivos mapas de profundidade e sintetize as vistas virtuais paras os 

monitores auto-estereoscópicos.  

 

 Escalabilidade das vistas -Devem existir configurações que permitam que 

sub-conjuntos das vistas sejam extraídas e decodificadas da bitstream. Por 

exemplo, em um vídeo com 8 vistas, possam ser extraídas apenas 3 vistas. 

 

A idéia básica dos experimentos realizados pode ser visto na FIG. 4.1. A 

técnica utilizada antes da codificação dos vídeos e na codificação dos vídeos é o 

ponto que será abordado nesse trabalho. 
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FIG. 4.1: Configuração básica dos experimentos  

(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11). 

 

Nesse trabalho são utilizadas três seqüências de vídeo multi-vistas, que são 

utilizadas largamente e tidas como referência em pesquisas de codificação de vídeo 

pelo Joint Video Team (JVT). O Joint Video Team é um grupo especialista em 

codificação de vídeo do ITU-T Study Group 16 (VCEG) e do ISO/IEC JTC 1 SC 29 / 

WG 11 (MPEG), entidades mundiais criadas para desenvolver especificações para 

codificações de vídeo. 

As três seqüências utilizadas nesse trabalho foram publicadas no documento 

(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11), e são elas: Book Arrival, com 100 frames para cada 

vista, 1024 x 768 pixels e as seqüências Pantomime e Champagne Tower, com 200 

frames para cada vista, 1280 x 960 pixels. Para cada seqüência foram utilizadas as 

vistas: 

 Book Arrival: vistas 08 e 10;  

 Pantomime: vistas 39 e 41; 

 Champagne Tower: vistas 39 e 41. 

 

E para cada seqüência, foi feita a síntese de vista virtual, referente à vista: 

 Book Arrival: vista 09; 

 Pantomime: vista 40; 

 Champagne Tower: vista 40. 
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4.1 SISTEMA I 

 

Nesse experimento, as vistas e dos mapas de profundidade foram codificados 

utilizando o software de referência do padrão H.264/AVC. A FIG. 4.2 mostra o 

diagrama em blocos utilizando a seqüência Book Arrival. 

 

 

FIG. 4.2: Codificação das vistas e dos Mapas de Profundidade. 

 

Este esquema de compressão foi o primeiro a ser simulado por ser 

considerado mais eficiente do que o simulcast (codificação independente de todas 

as 3 sequências). A idéia foi utilizar diferentes configurações e observar qual teria o 

melhor resultado.  

Os parâmetros mais relevantes utilizados na codificação foram: 

 Parâmetros de Quantização (QPISlice, QPPSlice, QPBSlice e Initial QP): 

18, 22, 28, 34, 38, 42, 46 e 50; 

 Tamanho do GoP: 8, 12 e 15; 

 Perfil: 118 (Multiview High Profile); 

 Janela de busca: 144; 

 Número de frames de referência: 3; 

 MVC Inter View Force B: 0 (Força frames B para a vista alvo (View1); 
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 Número de frames do tipo B (NBF): 1 e 0, com a estrutura de GoP 

definida como mostrado na TAB. 4.1. 

O primeiro frame de um GoP de uma bitstream H.264 é um tipo especial de 

frame do tipo I denominado Instantaneous Decoder Refresh (IDR) que somente 

contém macro-blocos I e serve para “limpar” o buffer do decodificador para receber 

uma nova bitstream. 

 

TAB. 4.1: Estrutura de GoP com número de frames do tipo B = 0;  Estrutura de GoP 
com número de frames do tipo B = 1. 
GoP 12, NBF1 GoP 12, NBF0 

Frame Tipo Vista Frame Tipo Vista 

0 (IDR) 0 0 (IDR) 0 

0 ( P ) 1 0 ( B ) 1 

2 ( P ) 0 1 ( P ) 0 

2 ( P ) 1 1 ( B ) 1 

1 ( B ) 0 2 ( P ) 0 

1 ( B ) 1 2 ( B ) 1 

4 ( P ) 0 3 ( P ) 0 

4 ( P ) 1 3 ( B ) 1 

3 ( B ) 0 4 ( P ) 0 

3 ( B ) 1 4 ( B ) 1 

6 ( P ) 0 5 ( P ) 0 

6 ( P ) 1 5 ( B ) 1 

5 ( B ) 0 6 ( P ) 0 

5 ( B ) 1 6 ( B ) 1 

8 ( P ) 0 7 ( P ) 0 

8 ( P ) 1 7 ( B ) 1 

7 ( B ) 0 8 ( P ) 0 

7 ( B ) 1 8 ( B ) 1 

10 ( P ) 0 9 ( P ) 0 

10 ( P ) 1 9 ( B ) 1 

9 ( B ) 0 10 ( P ) 0 

9 ( B ) 1 10 ( B ) 1 

12 ( I ) 0 11 ( P ) 0 

12 ( P ) 1 11 ( B ) 1 

11 ( B ) 0 12 ( I ) 0 

11 ( B ) 1 12 ( B ) 1 

 

Após a codificação das vistas e dos mapas de profundidade, foram feitas 

sínteses das vistas virtuais utilizando o software VSRS a partir das seqüências 
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codificadas com o H.264/AVC. O diagrama em blocos desse passo pode ser visto a 

FIG. 4.3. 

 

FIG. 4.3: Síntese de vista intermediária (virtual). 

 

As seqüências virtuais brutas (síntese de vistas virtuais feitas pelo VSRS com 

as seqüências brutas, sem codificação) foram nossa referência para a análise 

objetiva da qualidade das sínteses de vistas, como pode ser visto no diagrama em 

blocos na FIG. 4.4. 

Para os Experimentos I, II, IV e V foi selecionado um conjunto ótimo de 

parâmetros do software VSRS (síntese de vistas): 

 Precisão: 2 (meio pixel); 

 Filtro: 1 (Bi-cúbico) 

 Remoção de ruído nas bordas: 1 (ligado) 
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FIG. 4.4 Análise Objetiva da síntese de vistas. 

 

4.2 SISTEMA II 

 

 

Os parâmetros utilizados para esse experimento são basicamente os mesmos 

utilizados no Sistema I. A diferença é que nesse experimento utilizamos apenas a 

configuração que apresentou melhores resultados e os mapas de profundidade sub-

amostrados. Este sistema é baseado no apresentado em (ISO/IEC 

JTC1/SC29/WG11, 2009), onde são exploradas as propriedades dos mapas de 

profundidade. Como os mapas tendem a ser mais homogêneos do que as vistas, 

espera-se que mesmo quando sub-amostrados a qualidade da vista virtual não seja 

significativamente afetada. 

A configuração com GoP 8 foi descartada pelo fato de utilizar uma maior 

quantidade de bits em relação as configurações com GoP 12 e GoP 15, com isso a 

configuração se restringiu a: 

 Parâmetro de Quantização (QP): 18, 22, 28, 34, 35, 42, 46, 50;  

 Tamanho do GoP: 12, 15; 

 Perfil: 118 (Multiview High Profile); 

 Janela de busca: 144; 
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 Número de frames de referência: 3; 

 Numero de frames do tipo B: 1. A estrutura do GoP pode ser vista na 

TAB. 4.1 

  

 Um ponto a ser observado é a preservação das bordas dos mapas que, em 

geral, sinalizam a mudança de objetos (saltos de profundidade). Alguns parâmetros 

do software VSRS vão contribuir para que as bordas estejam bem delineadas (e.g. 

Remoção de ruído nas bordas-Boundary Noise Removal). 

Os mapas de profundidade foram decimados em 2 e 4 vezes, para então 

serem codificados. A FIG. 4.5 mostra o diagrama em blocos desse passo. 

 

 

FIG. 4.5: Sub-amostragem e codificação dos mapas de profundidade. 

 

A ferramenta DownConvertStatic desenvolvida para o software de referência 

do JSVM (Joint Scalable Video Model) disponível em (JSVM) foi utilizada para os 

realizar as operações de interpolação. 

Após a codificação dos mapas de profundidade sub-amostrados, os mapas 

foram interpolados para retornarem a dimensão original, e então, através do VSRS, 

foi feita a síntese da vista virtual, utilizando os mapas interpolados e as vistas 

codificadas em conformidade com o Sistema I. A FIG. 4.6 mostra o diagrama em 

blocos desse passo. 
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Para a análise objetiva da influência da qualidade dos mapas codificados na 

qualidade das vistas virtuais foi montado o esquema ilustrado pela FIG 4.7. A vista 

virtual é gerada a partir das vistas e mapas codificados com as dimensões originais, 

e com as vistas codificadas com as dimensões originais e com os mapas codificados 

sub-amostrados, e posteriormente interpolados. 

 

FIG. 4.6: Interpolação (Upsampling) dos mapas de profundidade e síntese de vistas 

utilizando mapa de profundidade interpolado. 
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FIG. 4.7: Análise Objetiva da síntese de vistas utilizando mapas decimados e 

interpolados, e comparação com o Sistema I. 

Outro ponto importante a ser observado é que devido à dimensão ser menor 

(metade quando decimado por 2, e um quarto quando decimado por 4), a 

quantidade de bits necessária para transmissão/armazenamento do vídeo 

estéreo/multi-vistas é bem menor do que a necessária para transmitir as vistas e os 

mapas utilizando o Sistema I. Uma análise mais detalhada é apresentada no 

Capítulo 5. 

 

4.3 SISTEMA III 

 

Este sistema foi montado visando aumentar a qualidade da vista sintetizada. 

Ela foi dividida em 3 partes e explora tanto os parâmetros de codificação com o 

software de referência do H.264/AVC, quanto os parâmetros do VSRS.    

Os parâmetros que foram mantidos fixos na codificação foram escolhidos de 

acordo com os resultados encontrados nos Sistemas I e II. Como os QPs 38 a 50 
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foram descartados por introduzirem muitos artefatos de codificação, com isso os 

parâmetros de configuração se restringiram a: 

 Parâmetro de Quantização (QPISlice, QPPSlice, QPBSlice e Initial QP): 

18, 22, 28, 34; 

 Tamanho do GoP: 12; 

 Perfil: 118 (Multiview High Profile); 

 Janela de busca: 144; 

 Número de frames do tipo B: 1; 

 

Esse sistema foi dividido em 3 partes, modificando o número de frames de 

referência, e o parâmetro MVC Inter Force B. 

As combinações dos dois parâmetros utilizados foram: 

 Teste I 

o Número de frames de referência: 3; 

o MVC Inter View Force B: 1 (Força frames do tipo B). 

 

 Teste II 

o Número de frames de referência: 6; 

o MVC Inter View Force B: 0 (Força frames do tipo B). 

 

 Teste III 

o Número de frames de referência: 6; 

o MVC Inter View Force B: 1 (Força frames do tipo B) 

 

Como falado, modificamos parâmetros do software VSRS para a síntese de 

vistas. Tentamos modificar alguns parâmetros que nos interessavam, como por 

exemplo, o filtro, mas o software tinha um bug e não nos proporcionou fazermos 

esse teste. O único parâmetro que conseguimos modificar foi o Boundary Noise 

Removal com a configuração 1 (ligado) e 0 (desligado). 

Os mapas de profundidade ainda foram comprimidos utilizando a técnica sem 

perdas (Lossless) para verificar a influência da qualidade do mapa na vista 

sintetizada. 
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4.4 SISTEMA IV 

 

Este sistema é denominado simulcast. Nesse experimento, as vistas e os 

mapas de profundidade foram codificados, utilizando o software de referência 

H.264/AVC, utilizando o perfil 110 (High 10) para vídeos monoculares. Cada vista e 

cada mapa são independentemente codificados, gerando 4 bitstreams diferentes.  

Os parâmetros utilizados na codificação foram: 

 Parâmetros de Quantização: (QPISlice, QPPSlice, QPBSlice e Initial 

QP): 22, 28, 34; 

 Tamanho do GoP: 12; 

 Perfil: 110 (High 10); 

 Janela de busca: 144; 

 Número de frames de referência: 3; 

 Número de frames do tipo B: 1; 

 

 

 

4.5 SISTEMA V 

 

Este sistema aproveita a estrutura existente atualmente para a transmissão 

de vídeo 3D. Os formatos frame compatible, multiplexação no tempo e no espaço, 

são avaliados. Em vez de termos duas vistas (e duas bitstreams), como no perfil 

118, há somente um único frame com as duas vistas (FIG 2.6 e 2.7). Essa mesma 

configuração foi utilizada para os mapas de profundidade. 

Na multiplexação espacial foi explorada a técnica lado a lado (SbS), onde 

cada vista é decimada no sentido horizontal, fazendo com que as duas vistas 

possam ser inseridas em um único frame, resultando em apenas um vídeo com a 

informação das duas vistas (FIG 4.8 (a)). O mesmo é feito com os mapas de 

profundidade. 

Na multiplexação temporal, as vistas são intercaladas, frame a frame (ver 

FIG.4.8 (b)), onde são alternados os frames pares da vista A com os frames ímpares 

da vista C. 
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A FIG. 4.8 (a) mostra um exemplo de multiplexação no espaço, do tipo lado a 

lado, e a FIG. 4.8 (b) mostra um exemplo de multiplexação no tempo. Essas figuras 

mostram o passo a passo o sistema, desde a multiplexação até a síntese de vista 

virtual, utilizando a seqüência BookArrival como exemplo. 

Após multiplexar as vistas e os mapas de profundidade no tempo e no 

espaço, foi feita a codificação do vídeo resultante utilizando o codificador de vídeo 

H.264/AVC, com o perfil 110 (High 10), para vídeos monoculares, com a seguinte 

configuração: 

 Parâmetro de Quantização (QPISlice, QPPSlice, QPBSlice e Initial QP): 

22, 28, 34; 

 Tamanho do GoP: 12; 

 Perfil: 110 (High 10); 

 Janela de busca: 144; 

 Número de frames de referência: 6; 

 Número de frames do tipo B: 1; 

 Entrelaçamento de Macrobloco: 2 (Adaptativo) 

 

Esses vídeos multiplexados no tempo e no espaço, após serem codificados, 

foram separados novamente (FIG. 4.8 (a) e (b)). Os vídeos multiplexados no espaço 

foram interpolados para terem novamente a dimensão original (FIG. 4.8 (b)), e 

depois disso foi feita a síntese da vista virtual utilizando o software VSRS. 
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(a) 
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(b) 

FIG.4.8 (a): Multiplexação no espaço, sequencia Book Arrival; (b) Multiplexação no 

tempo, sequencia Book Arrival, vista 8 frames 42, 44, 46, vista 10 frames 43, 45 e 

47. 
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4.6 SISTEMA VI 

 

Este sistema usa o software MVC (Multiview Video Coding). Como 

apresentado no capítulo 3, o JMVC é o software de referência para a codificação de 

vídeos multi-vistas, e apresenta uma estrutura de GoP (Group of Pictures) 

diferenciada em relação ao software de referência do H.264/AVC, explorando a 

similaridade inter-vistas. 

 Os parâmetros utilizados na codificação utilizando o software JMVC foram: 

 Parâmetro de Quantização (QP): 18, 22, 28, 34; 

 Tamanho do GoP: 2 e 4; 

 Período entre frames I: 8 e 12; 

 FRExt: 1 (transformada 8x8) e 0 (transformada 4x4); 

 

As seqüências de vídeo multi-vistas e os seus respectivos mapas de 

profundidade foram codificados pelo software JMVC. Na FIG. 4.9 (a) pode ser vista 

como ficou a estrutura da codificação das duas vistas com GoP = 2, e na FIG. 4.9 (b) 

com GoP = 4, ambas com período entre frames do tipo I =8. 

Além das simulações com os mapas nas dimensões originais, também foram 

realizadas simulações com os mapas de profundidade decimados de 4 vezes. 

 

 

(a) 
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(b) 

FIG. 4.9 (a): Estrutura do GoP utilizando a configuração com GoP = 2 e Período 

entre frames I = 8; (b): Estrutura do GoP utilizando a configuração com GoP = 4 e 

Período entre frames I = 8 

 

Analisamos os resultados dos testes com os mapas de profundidade com as 

dimensões originais e utilizamos somente a configuração que apresentou melhor 

resultado para fazermos a codificação dos mapas decimados. Abaixo os parâmetros 

que apresentaram melhores resultados:  

 Período entre frames I: 8 

 FRExt: 1 (transformada 8x8) 

As vistas sintetizadas foram comparadas com as vistas virtuais geradas pelos 

experimentos I, II, III, e IV através de curvas de taxa-distorção, que estão 

apresentadas no Capítulo 5 desse trabalho.  

 

4.7 CONCLUSÕES 

4.7 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo foram apresentados diferentes métodos de compressão de 

vídeos estéreo/multi-vistas. Um dos objetivos desta dissertação é comparar o 

desempenho dos diferentes métodos em temos de taxa-distorção para as vistas e os 

mapas, variando os parâmetros dos codificadores. 

É importante lembrar que os mapas de profundidade são de extrema 

importância na síntese de vistas intermediárias, e um outro ponto a ser analisado é a 
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influência da qualidade dos mapas de profundidade na qualidade da vista 

sintetizada. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após uma série de testes de codificação, explorando as configurações que o 

software de referência nos proporciona, foram selecionados alguns parâmetros de 

configuração a serem utilizados nos experimentos subseqüentes. Todas as 

sequências foram codificadas com taxa de bits variável (VBR), e um dos objetivos da 

série de testes foi a pré-seleção de parâmetros de quantização (QPs). 

Os primeiros frames (frame 0) de cada seqüência (vista e mapa) estão 

disponíveis no Apêndice 1. 

O Sistema I (H.264/AVC perfil 118) foi usado para realizar esta análise. A 

métrica objetiva PSNR (apenas a componente de luminância) foi aplicada em todas 

as vistas e mapas decodificados, tendo como referência as vistas e os mapas 

originais. Na FIG 5.1 (a), (b) e (c) podem ser vistas as curva taxa-distorção das 

vistas, e na FIG. 5.2 (a), (b) e (c) podem ser vistas as curva taxa-distorção dos 

mapas de profundidade para as seqüências Book Arrival, Champagne Tower e 

Pantomime, respectivamente.  

Foi adotada a nomenclatura BookArrival para a seqüência Book Arrival, 

Champagne para a seqüência Champagne Tower, e Pantomime para a seqüência 

Pantomime. 
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 SISTEMA I 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

FIG. 5.1: (a): curva taxa-distorção da seqüência BookArrival; (b): curva taxa-distorção 

da seqüência Champagne; (c): curva taxa-distorção da seqüência Pantomime. 

 

Como pode ser notado, em relação às vistas (FIG.5.1 (a), (b) e (c)), todas as 

configurações apresentaram valores de PSNR e taxas muito próximos. Nas FIGs. 

5.1 e 5.2 são mostrados os resultados da codificação dessa primeira simulação, 

onde o PSNR é a média do PSNR resultante da codificação das câmeras 

selecionadas (tanto para as vistas, quanto para os mapas), e a taxa de bits é a soma 

das taxas para a codificação das duas vistas (FIG. 5.1) e para a codificação dos dois 

mapas (FIG. 5.2). 

Para os mapas de profundidade (FIG.5.2 (a), (b) e (c)), temos a mesma 

situação encontrada com as vistas, com a diferença de apresentar um resultado 

mais parecido para diferentes tamanhos de GoP. Isso ocorre porque como explicado 

anteriormente, os mapas de profundidade representam a estrutura 3D de uma cena, 

indicando a distância entre a câmera e o objeto, e não carregam informações de 

textura da imagem, são imagens mais simples para se codificar, e, em geral, tendem 

a apresentar uma menor taxa de bits em relação a vista. 
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A combinação que apresentou os melhores resultados, ainda que marginais, 

foi a NBF1, GoP15 seguida pela NBF1, GoP12 ambas com estrutura 

IPBBPPBBPP..I. (Cap 4) Enquanto que a estrutura de GoP simples, IBPBPBP..I 

(Cap 4) teve um desempenho um pouco pior para as seqüências. A introdução de 

mais frames do tipo B acarretou uma diminuição da taxa sem alterar a qualidade 

para 2 seqüências para todos os QPs e para uma seqüência em quase todos os  

QPs. Analisando a TAB 4.1, nota-se que com a estrutura NBF1 temos o frame 0 da 

vista base (Vista 0) como frame I, e o frame 0 da vista alvo (Vista 1) como frame P, 

ambos frames 1 como tipo B, e os frames 2 como do do tipo P, e assim por diante 

até fechar o GoP. Já para a estrutura NBF0, temos o frame 0 da vista base 

codificado como tipo I, e o frame 0 da vista alvo como frame B, seguida do frame 1 

da vista 0 codificado como frame P, e o da vista 1 como frame B, e assim por diante. 

Ou seja, os frames da vista 1 (vista alvo) são sempre do tipo B, aumentando (um 

pouco) a distorção (valores menores de PSNR) sem diminuir (muito) a taxa de bits. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

FIG. 5.2: curva taxa-distorção dos mapas de profundidade das seqüências (a): 

BookArrival; (b): Champagne; (c): Pantomime 
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Nas FIGs. 5.3, 5.4 e 5.5 podem ser vistas a curva taxa-distorção das vistas 8 

e 10 da seqüência BookArrival, e vistas 39 e 41 das seqüências Champagne e 

Pantomime. 

 

(a) 

 

(b) 

FIG. 5.3: Curva taxa-distorção da Seqüência BookArrival. (a) Vistas  câmeras 8 e 10, 

GoP 12 e GoP 15. (b) Mapas de profundidade, câmeras 8 e 10, GoP 12 e GoP15. 
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(a) 

 

 

(b) 

FIG. 5.4: Curva taxa-distorção da Seqüência Champagne. (a) Vistas câmeras 39 e 

41, GoP 12 e GoP 15. (b) Mapas de profundidade, câmeras 39 e 41, GoP 12 e 

GoP15. 
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(a) 

 

 

(b) 

FIG. 5.5: Curva taxa-distorção da Seqüência Pantomime. (a) Vistas câmeras 39 e 41, 

GoP 12 e GoP 15. (b) Mapas de profundidade, câmeras 39 e 41, GoP 12 e GoP15. 

 

Como pode ser observado nas FIGs 5.3, 5.4 e 5.5, temos duas curvas para 

cada configuração. Essas curvas são relativas a vista base e a vista alvo. Para a 

seqüência BookArrival a vista base é referente a câmera 8 e a vista alvo é referente 

a câmera 10. Já para as seqüências Champagne e Pantomime vista base é 

referente a câmera 39 e a vista alvo é referente a câmera 41. 

Como já era esperado, as vistas base possuem uma melhor qualidade, pois 

são codificadas como um vídeo monocular explorando apenas as similaridades 

espaciais e temporais. O processo de compressão da vista alvo explora além das 

similaridades citadas, as similaridades inter-vistas. A correlação inter-vistas é melhor 
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explorada nas seqüências das vistas, do que nas seqüências dos mapas. Os mapas 

exibem grandes áreas sem textura, dificultando a predição inter-vistas, e também a 

predição de movimento.  

As estatísticas fornecidas pelo software de referência para os mapas e as 

vistas da seqüência Champagne mostram as diferenças nos modos de predição 

para os mapas e para as vistas (QP22): 

vistas: 

Total bits                              : 53541568 (I 12684472, P 30132168, B 10724432)  
 View 0 Total-bits                 : 30171200 (I 12684472, P 12707600, B 4778304)  
 View 1 Total-bits                 : 23370864 (I 0, P 17424568, B 5946128)  
 Bit rate (kbit/s)  @ 30.00 Hz     : 8031.23 
 View 0 BR (kbit/s)  @ 30.00 Hz    : 4525.68 
 View 1 BR (kbit/s)  @ 30.00 Hz    : 3505.63 
 

mapas: 

Total bits                              : 11646904 (I 3135928, P 5361856, B 3148632)  
 View 0 Total-bits                 : 6896848 (I 3135928, P 2242008, B 1518104)  
 View 1 Total-bits                 : 4750544 (I 0, P 3119848, B 1630528)  
 Bit rate (kbit/s)  @ 30.00 Hz     : 1747.04 
 View 0 BR (kbit/s)  @ 30.00 Hz    : 1034.53 
 View 1 BR (kbit/s)  @ 30.00 Hz    : 712.58 
 

 

Os mapas e as vistas diferem bastante no gasto total de bits e nos gastos em 

cada modo de predição. O que era esperado, devido às características dos mapas e 

das vistas (mais regiões de textura). O total de bits necessário para codificar a vista 

base (View 0) é maior do que a vista alvo (View 1) devido ao uso do modo de 

predição inter-vistas. Também é importante ressaltar que a Vista 1 é codificada com 

menos bits, pois nesta configuração, não há frames do tipo intra (I), apenas dos tipos 

preditos (P) e bi-direcionais (B). 

 

 SISTEMA II 

 

No sistema II foi feita a decimação dos mapas de profundidade, com o intuito 

de verificar a influência da qualidade dos mapas de profundidade na síntese de 

vistas. Como os mapas tem grande áreas homogêneas, considerando-se que a 

disparidade/profundidade varia suavemente dentro do mesmo objeto, espera-se que 

o mapa sub-amostrado codificado não forneça resultados muito piores do que o 

mapa original codificado.  
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Foi feita a codificação desses mapas de profundidade decimados usando o 

padrão H.264/AVC, perfil 118, e os resultados foram decodificados e interpolados 

para que as seqüências tivessem novamente a mesma dimensão que as seqüências 

originais. 

A FIG. 5.6 (a), (b) e (c) nos mostra a curva taxa-distorção da vista virtual para 

as seqüências BookArrival, Champagne e Pantomime, respectivamente, codificados 

com GoP 12, utilizando os mapas de profundidade codificados; e decimados de 2 e 

4 vezes, codificados e interpolados. 

Foi observado nas FIGs. 5.1 e 5.2 que o resultado da codificação com GoP 8 

apresentava uma taxa de bits mais alta em relação ao GoP12 e ao GoP 15, mas 

praticamente nenhum ganho em relação ao PSNR. Por esse motivo, restringimos o 

Sistema II a configuração: 

 Parâmetros de Quantização (QPISlice, QPPSlice, QPBSlice e Initial 

QP): 18, 22, 28, 34, 38, 42, 46, 50; 

 Tamanho do GoP: 12, 15; 

 Número de frames do tipo B: 1. 

Os demais parâmetros podem ser encontrados no Capítulo 4 desse trabalho. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

FIG. 5.6: GoP 12. (a): taxa-distorção da vista virtual 9 da seqüência BookArrival; (b): 

taxa-distorção da vista virtual 40 da seqüência Champagne; (c): taxa-distorção da 

vista virtual 40 da seqüência Pantomime; 
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Da mesma maneira, a FIG. 5.7 (a), (b) e (c) mostra a curva taxa-distorção da 

vista virtual para as seqüências BookArrival, Champagne e Pantomime, para vistas e 

mapas de profundidade codificados com GoP 15. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

FIG. 5.7: GoP 15. (a): taxa-distorção da vista virtual 9 da seqüência BookArrival; (b): 

taxa-distorção da vista virtual 40 da seqüência Champagne; (c): taxa-distorção da 

vista virtual 40 da seqüência Pantomime; 

A análise das FIGs. 5.6 e 5.7 mostra que há uma perda significativa em 

termos de taxa-distorção para as vistas virtuais quando o VSRS usa os mapas 

decimados.  

No caso da BookArrival a perda (para os QPs 22, 28 e 34) é de cerca de 

0,5dB para a mesma taxa considerando as configurações GoP15, NBF1 original e 

decimada por um fator de 2, e de cerca de 1,0dB comparando as configurações 

GoP15, NBF1 original e decimada por um fator de 4. Para os QPs mais baixos, a 

perda é menor. 

Para a Champagne a perda é mais acentuada (para os QPs 22, 28 e 34), 

chegando a 2,0dB para a mesma taxa considerando as configurações GoP15, NBF1 

original e decimada por um fator de 2, e de cerca de 3,5dB comparando as 

configurações GoP15, NBF1 original e decimada por um fator de 4. Para os QPs 

mais baixos, a perda é menor. 
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Já para a Pantomime, o desempenho de todas as configurações é quase o 

mesmo para todos os QPs. Os mapas de profundidade da Pantomime apresentam 

características bem diferentes das dos mapas da BookArrival e Champagne.  

Os mapas da seqüência BookArrival (Apêndice 1) possuem diversos objetos, 

com diferentes profundidades, e possivelmente perderam áreas  pequenas durante o 

processo de sub-amostragem com valores precisos de disparidades gerando vistas 

virtuais com menor qualidade. 

Por sua vez os mapas da seqüência Pantomime (Apêndice 1) apresentam 

bastante ruído no corpo dos palhaços, além de um ruído no fundo (originado do 

processo da geração dos mapas de profundidade) o que contribui bastante para 

diminuir o sucesso dos estimadores inter-frames e inter-vistas. Como os mapas 

decimados não impactaram muito na síntese das vistas, podemos inferir que a 

(im)precisão dos mapas (principalmente nas bordas e no fundo) não foi muito 

afetada pela sub-amostragem. 

Os mapas da sequência Champagne (Apêndice 1) são bem mais 

homogêneos, e a sequência não possui movimentos bruscos, facilitando assim a 

codificação. No entanto, o processo de sub-amostragem impactou significativamente 

na qualidade da vista virtual. Principalmente nas taxas mais altas, onde se 

introduzem menos artefatos de codificação. Neste caso, o processo de decimação 

alterou a precisão dos mapas (que possuem bordas bem definidas e sem a 

presença de rúido de background). 

A característica dos mapas vai impactar na taxa de bits total. Pois, para atingir 

um grau de distorção mais baixo (menor valor de PSNR), o codificador vai ter que 

gastar mais bits. Assim, as vistas virtuais geradas a partir de mapas com 

características menos homogêneas (Pantomime) vão ter taxas de bits 

consideravelmente mais altas do que as sintetizadas a partir de mapas mais suaves 

(Champagne). No caso dos mapas da Champagne o fundo praticamente 

homogêneo torna mais fácil para o codificador (muitos blocos, e macro-blocos são 

copiados do frame anterior implicando em taxa de bits zero). 

Mais detalhes são apresentados na Seção 5.5. 
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 SISTEMA III 

 

Uma vez encontrada essa melhor configuração, resolvemos verificar o 

desempenho em termos de taxa-distorção quando fizéssemos a codificação das 

vistas e dos mapas modificando o número de frames de referência de 3 para 6, para 

aumentar a busca por áreas afim em frames mais distantes. Como além dos 

problemas conhecidos que dificultam o casamento de blocos ainda temos que 

enfrentar as distorções perspectivas inerentes a sistemas estéreo/multi-vistas, a 

alteração deste parâmetro foi uma escolha natural. As simulações com o parâmetro 

MVC Inter View Force B ligado (1) e desligado (0) também foram realizadas. Com 

isso, fizemos mais 3 testes explorando esses parâmetros da seguinte maneira: 

Teste I  

 Número de frames de referência: 3 

 MVC Inter View Force B: 1 (ligado) 

 

 Teste II  

 Número de frames de referência: 6 

 MVC Inter View Force B: 0 (desligado) 

 

Teste III  

 Número de frames de referência: 6 

 MVC Inter View Force B: 1 (ligado) 

 

As estruturas do GoP com o parâmetro MVC Inter View Force B ligado e 

desligado são apresentadas na TAB 5.1. 
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TAB. 5.1: Estrutura de GoP com MVC Inter View Force B = 1 (ligado);  Estrutura de 
GoP com MVC Inter View Force B= 0 desligado. 

NBF1 

MVC ligado  MVC desligado 

Frame Tipo Vista Frame Tipo Vista 

0 I 0 0 I 0 

0 B 1 0 P 1 

2 P 0 2 P 0 

2 B 1 2 P 1 

1 B 0 1 B 0 

1 B 1 1 B 1 

4 P 0 4 P 0 

4 B 1 4 P 1 

3 B 0 3 B 0 

3 B 1 3 B 1 

6 P 0 6 P 0 

6 B 1 6 P 1 

5 B 0 5 B 0 

5 B 1 5 B 1 

8 P 0 8 P 0 

8 B 1 8 P 1 

7 B 0 7 B 0 

7 B 1 7 B 1 

10 P 0 10 P 0 

10 B 1 10 P 1 

9 B 0 9 B 0 

9 B 1 9 B 1 

12 I 0 12 I 0 

12 B 1 12 P 1 

11 B 0 11 B 0 

11 B 1 11 B 1 

 

O parâmetro MVC Inter View Force B desligado (0) combinado com NBF1 

apresenta uma estrutura idêntica à do NBF1 (TAB 4.1).  O MVC ligado força que 

todos os frames da vista 1 sejam do tipo B mantendo a estrutura de predição e 

aumentando o número de frames do tipo B. 

Fizemos também o teste com o parâmetro Boundary Noise Removal ligado 

(1) e desligado (0) (BNR1 e BNR0 na legenda da FIG 5.5 (a), (b) e (c)) no software 

VSRS, para analisar a qualidade da síntese de vistas. 

Na FIG. 5.8 (a), (b) e (c) podem ser vistas as curvas taxa-distorção da vistas 

sintetizadas utilizando as vistas e os mapas codificados com as configurações 
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acima, e fazendo a síntese de vistas com o parâmetro Boundary Noise Removal 

ligado e desligado no VSRS. 

As particularidades dos mapas de profundidade também foram explorados 

nesse sistema, conforme aconteceu nos testes anteriores, fazendo a decimação e 

interpolação por 2 e por 4 dos mapas  de profundidade. 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

 

 



85 

 

 

(c) 

FIG. 5.8: (a): taxa-distorção da vista virtual 9 da seqüência BookArrival codificada 

com a configuração do Teste I; (b)  taxa-distorção da vista virtual 40 da seqüência 

Champagne codificada com a configuração do Teste I; (c): taxa-distorção da vista 

virtual 9 da seqüência Pantomime codificada com a configuração do Teste I; 

 

O parâmetro Boundary Noise removal = 1 no software VSRS, que foi a 

configuração utilizada para a síntese de vistas apresentadas na FIG. 5.8 (a), (b) e (c) 

fornece uma melhor qualidade de síntese da vista virtual. 

O Teste II foi feito de maneira análoga ao Teste I e pode ser visto na FIG. 5.9 

(a), (b) e (c). 

Os resultados do Teste III podem ser vistos na FIG. 5.10 (a), (b) e (c). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

FIG. 5.9: (a) taxa-distorção da vista virtual 9 da seqüência BookArrival codificada 

com a configuração do Teste II; (b)  taxa-distorção da vista virtual 40 da seqüência 

Champagne codificada com a configuração do Teste II; (c): taxa-distorção da vista 

virtual 9 da seqüência Pantomime codificada com a configuração do Teste II; 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

FIG. 5.10: (a) taxa-distorção da vista virtual 9 da seqüência BookArrival codificada 

com a configuração do Teste III; (b)  taxa-distorção da vista virtual 40 da seqüência 

Champagne codificada com a configuração do Teste III; (c): taxa-distorção da vista 

virtual 9 da seqüência Pantomime codificada com a configuração do Teste III; 
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A FIG. 5.11 mostra a comparação da taxa-distorção da vista virtual gerada 

pelos testes I, II e III, utilizando o parâmetro Boundary Noise Removal = 1 no 

software VSRS. Isso por ter apresentado melhor resultado na síntese de vistas 

frente a síntese feita com o parâmetro Boundary Noise Removal = 0. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

FIG. 5.11: Comparação da taxa-distorção da vista virtual da seqüência BookArrival 

gerada pelos testes I, II e III, utilizando: (a) Mapas de profundidade com dimensões 

originais (1024x786); (b) Mapas de profundidade decimados de 2 (512x384), e 

interpolado após a codificação; (c) Mapas de profundidade decimados de 4, 

256x192, e interpolados após a codificação. 

 

Observando a FIGs. 5.11 (a), (b) e (c), podemos notar que o aumento do 

número de frames de referência promoveu um aumento pequeno na qualidade da 

reconstrução das vistas virtuais. O PSNR da vista virtual feita através da 

configuração dos testes I e III, onde a única diferença é o número de frames de 

referência = 3 no Teste I, e 6 no Teste III. Para a mesma taxa de bits da curva do QP 

22 da seqüência BookArrival, por exemplo, o PSNR foi de 41.9495 para 41.9557 

[dB]. 

Como pode ser observado na FIG 5.12, os resultados das configurações dos 

testes I, II, III e da configuração com GoP 12, NBF1 (FIG. 5.6) ficaram muito 

próximos. Na FIG. 5.12 mostra um comparativo com a seqüência BookArrival. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

FIG.5.12: Comparação das taxa-distorção das vistas virtuais geradas pelos testes I, 

II, III e a configuração com GoP 12, NBF1. (a) Mapas de profundidade com 

dimensões originais (1024x786); (b) Mapas de profundidade decimados de 2 

(512x384), e interpolado após a codificação; (c) Mapas de profundidade decimados 

de 4, 256x192, e interpolados após a codificação. 

Por esse motivo, fixamos a configuração do H.264/AVC como: 

 Parâmetros de Quantização: 18, 22, 28 e 34; 

 Tamanho do GoP: 12; 

 Número de frames de Referência: 3; 

 Número de frames do tipo B: 1. 

 

Isso porque os resultados do sistema III, testes I, II e III não proporcionaram 

ganhos consideráveis na qualidade da vista virtual. 

O Teste II apresentou um resultado interessante para as seqüências 

Champagne e Pantomime, apresentando um ganho pequeno em relação aos Testes 

I e III para uma mesma taxa de bits.  

Observando as FIGs. 5.9 (b) e (c) e 5.10 (b) e (c), pode ser facilmente 

observado que, para os mapas decimados, houve um ganho considerável na 
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qualidade da vista virtual quando essa foi gerada com o parâmetro Boundary Noise 

Removal = 1 no software VSRS. 

Como por exemplo, a Sequência Pantomime no Teste II possui, para o QP 

22, um PSNR superior a 39.5 dB e uma taxa de bits de aproximadamente 19 Mbps 

para a vista virtual sintetizada utilizando o mapa de profundidade decimado de 2, 

enquanto no Teste III, para o mesmo QP22 o PSNR foi de aproximadamente 38.5 

dB para uma taxa equivalente a do Teste II. Pode ser observado um ganho também 

para quando utilizou-se o mapa de profundidade decimado de 4.  

A seqüência Champagne se comportou de maneira análoga a Pantomime, 

apresentando um ganho na vista sintetizada utilizando os mapas de profundidade 

decimados de 2 e de 4. 

 

Mapa de profundidades codificado sem perdas (lossless) 

A FIG. 5.13 (a), (b) e (c) nos mostra a curva taxa-distorção da vista virtual, 

construída com os mapas de profundidade codificados com a técnica de codificação 

sem perdas, utilizando a seguinte configuração do JM: 

 

 Tamanho do GoP: 12; 

 Número de frames de Referência: 3; 

 Número de frames do tipo B: 1. 

 

Podemos observar na FIG. 5.13 que a seqüência Champagne possui uma 

taxa de bits muito inferior, da ordem de 6 vezes menor do que a taxa de bits para as 

seqüências BookArrival e Pantomime. A seqüência BookArrival tem dimensões 

menores (1024x768) do que as seqüências Champagne e Pantomime (1280x960) A 

seqüência BookArrival apresenta um grau de movimento variando de baixo a médio, 

o vídeo Champagne tem baixíssimo movimento, enquanto a seqüência Pantomime 

apresenta um grau de movimento de médio a alto. As FIGs. 5.14 e 5.15 exibem os 6 

primeiros frames das 2 câmeras dos mapas de profundidade das 3 seqüências (vide 

APÊNDICE I). Os mapas da seqüência BookArrival possui diversos objetos, com 

diferentes profundidades.  Por sua vez os mapas da seqüência Pantomime 

apresentam bastante ruído no corpo dos palhaços, além de um ruído no fundo 

(originado do processo da geração dos mapas de profundidade) o que contribui 
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bastante para diminuir o sucesso dos estimadores inter-frames e inter-vistas.  A 

elevada taxa de bits dos mapas BookArrival e principalmente da Pantomime devem-

se às características dos seus mapas de profundidade. Os mapas da sequência 

Champagne são bem mais homogêneos, e a sequência não possui movimentos 

bruscos, facilitando assim a codificação.  

É possível perceber que a estimação de movimento para os mapas da 

Pantomime é bastante dificultada pela falta de similaridade temporal (câmera 39, 

frames 0-5). Da mesma forma, a predição inter-vistas tem baixo desempenho devido 

à baixa correlação entre os mesmos frames pertencentes às câmeras 39 e 41 (e.g. 

frame 1 da vista 39 e frame 1 da vista 41) (FIG 5.14). 

A característica dos mapas vai impactar na taxa de bits total. Pois, para atingir 

um grau de distorção mais baixo (menor valor de PSNR), o codificador vai ter que 

gastar mais bits. Assim, as vistas virtuais geradas a partir de mapas com 

características menos homogêneas (Pantomime) vão ter taxas de bits 

consideravelmente mais altas do que as sintetizadas a partir de mapas mais suaves 

(Champagne). No caso dos mapas da Champagne o fundo praticamente 

homogêneo torna mais fácil para o codificador (muitos blocos, e macro-blocos são 

copiados do frame anterior, implicando em taxa de bits zero). 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

FIG. 5.13: Taxa-distorção da vista virtual criada com mapa de profundidade lossless 

e vista codificada com QPs 18, 22, 28 e 34. (a):Vista virtual 9 da seqüência 

BookArrival; (b): Vista virtual 40 da seqüência Champagne; (c) Vista virtual 40 da 

seqüência Pantomime; 

 

camera 08 

 

frame 0    frame 1    frame 2 
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frame 3    frame 4   frame 5 

 

camera 39 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

frame 3    frame 4   frame 5 
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camera 39 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

frame 3    frame 4    frame 5 

FIG. 5.14: Frame 0-5, mapa lossless das sequências BookArrival (camera 08), 

Champagne Tower (camera 39) e Pantomime (camera 39) 

 

camera 08 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

camera 10 

frame 0    frame 1    frame 2 
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camera 39 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

camera 41 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

camera 39  

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

camera 41 

frame 0    frame 1    frame 2 
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camera 39  

 

frame 3    frame 4    frame 5 

 

camera 41 

frame 3    frame 4    frame 5 

FIG. 5.15: Frames 0-2, mapa lossless das seqüências BookArrival (câmeras 08 e 

10), Champagne Tower (câmeras 39 e 41) e Frames 0-5 mapa lossless da 

seqüência Pantomime (câmeras 39 e 41) 

 

Comparando as curvas taxa-distorção utilizando mapas codificados (com a 

configuração com Perfil 118, Número de frames do tipo B = 1, GoP 12, Número de 

frames de referência = 3) decimados e interpolados com mapas codificados 

utilizando a técnica de codificação sem perdas, percebemos que há uma diferença 

na qualidade da vista virtual, o que era esperado. Um exemplo é comparar a FIG. 

5.3 (a) com a FIG. 5.13 (a) (Seqüência BookArrival), onde podemos ver que para o 

QP 22, o PSNR foi de 43 dB a uma taxa de bits de aproximadamente 12 Mbps, para 

44.5 [dB] a uma taxa de bits de 70 Mbps. Essa comparação pode ser vista na FIG. 5. 

16, onde é mostrado apenas os QPs 22, 28 e 34. 
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FIG. 5.16: Comparação da taxa-distorção gerada pelo codificação dos mapas com o 

perfil 118 e com mapas codificados sem perdas (Lossless). 

 

 SISTEMA IV (simulcast) 

 

Foi feita também a codificação dos vídeos e dos mapas de profundidade 

utilizando o Perfil High 10 (para vídeos monoculares apenas, sem a possibilidade de 

codificar com previsão inter-vistas uma segunda vista), a fim de verificar o ganho 

que o Perfil 118 nos proporcionou. 

Nesse experimento utilizamos apenas a seqüência BookArrival para fazermos 

a comparação, uma vez que o desempenho superior do perfil 118 para vídeos 

estéreo já foi explorado por outros pesquisadores. 

A FIG. 5.17 nos mostra a curva taxa-distorção da vista virtual, feita pela 

síntese das vistas e dos mapas codificados com o Perfil 110.  
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FIG. 5.17: Comparação da Vista virtual 9 da seqüência BookArrival codificada com 

Perfil 110 (Simulcast) e com Perfil 118. 

  

Comparando os resultados, podemos perceber que para taxas mais baixas, o 

Perfil 118 apresentou um ganho no valor do PSNR de aproximadamente 0,3 dB. E, 

para taxas mais altas um ganho de cerca de 0,4dB. O simulcast tem desempenho 

semelhante e marginalmente superior para taxas entre 5 e 7 Mbps apenas. 

A configuração utilizada tanto para a codificação com o perfil 110 quanto para 

o perfil 118 nesse caso foi: 

 Parâmetros de Quantização: 22, 28 e 34;  

 Tamanho do GoP: 12; 

 Número de frames de Referência: 3; 

 Número de frames do tipo B: 1. 

Na FIG.5.18 (a) pode ser vista a curva taxa-distorção para a codificação das 

vistas 8 e 10 com perfil 118 e com o perfil 110. Da mesma forma, na FIG. 5.14 (b) 

pode ser vista a curva-distorção dos mapas de profundidade. 
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(a) 

 

 

(b) 

FIG.5.18: Comparação dos perfis de codificação 110 e 118 (a):Vistas 8 e 10; (b): 

Mapas de profundidade das vistas 8 e 10 
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Podemos perceber na FIG. 5.18 (a) que tanto o perfil 110 quanto o perfil 118 

fornecem a mesma taxa-distorção para a vista base (câmera 8 na legenda da FIG. 

5.18 (a)), isso porque a vista A é codificada de maneira monocular no perfil 118, 

para fornecer a compatibilidade reversa, explicada nos Capítulos 2 e 3. O perfil 118 

possui uma melhor taxa-distorção para a vista alvo para a vista (que tem um grau de 

textura bem mais elevado do que o mapa), pois explora as redundâncias inter-vistas, 

o que não ocorre no perfil 110 que explora somente as similaridades espaciais e 

temporais. Para o mapa o perfil 118 não apresenta um desempenho tão superior na 

codificação da vista alvo (vista 1). 

 

 

 SISTEMA V (frame-compatible) 

 

Uma vez que encontramos uma melhor configuração para o codificador 

H.264/AVC, exploramos o formato multiplexado no tempo, visando aproveitar a infra-

estrutura existente hoje para vídeos monoculares para transmitir vídeos 3D, e com 

esse intuito, foi feita a multiplexação das vistas e dos mapas de profundidade no 

tempo e no espaço, e então foram codificados utilizando o Perfil 110 (High 10). 

 

FIG 5.19: Vista virtual após multiplexação no tempo da Seqüência BookArrival. 
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Outra técnica de multiplexação utilizada foi a multiplexação espacial, onde 

ambas as vistas são inseridas no mesmo frame. A técnica de multiplexação que 

utilizamos foi a side-by-side, isso porque atualmente a REDETV!© e emissoras em 

outros países já está transmitindo o vídeo 3D neste formato. 

A FIG. 5.20 mostra a curva taxa-distorção da vista virtual criada a partir da 

exploração da técnica de multiplexação espacial do modo lado a lado (side-by-side). 

Para explorar essa técnica, utilizamos apenas a seqüência BookArrival para 

comparação com as demais técnicas utilizadas.  

 

FIG. 5.20: Seqüência BookArrival, vista virtual após multiplexação no espaço (side-

by-side)  

 

 SISTEMA VI (MVC) 

 

Da mesma forma como fizemos na síntese de vistas com as seqüências 

codificadas com o software de referência do H.264/AVC, fizemos também na síntese 

de vistas com as seqüências codificadas com o JMVC (JSVM). 
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Na FIG. 5.21 (a), (b) e (c) podemos ver os resultados das curvas taxa-

distorção da vista virtual gerada com Boundary Noise Removal = 1 (BNR1), e GoP = 

2. 

Nas Legendas das FIGs. 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18 lê-se: 

 IP8/12 = Período entre frames I = 8/12 frames; 

 FRExt = 0 (transformada 4x4); 

 FRExt = 8 (transformada 8x8). 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

FIG. 5.21: Vista virtual codificada com JMVC GoP 2, e BNR1. (a): Seqüência 

BookArrival; (b) Seqüência Champagne; (c) Seqüência Pantomime. 
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Na FIG. 5.22 (a), (b) e (c), o tamanho do GoP é 2 e Boundary Noise Removal 

= 0 (BNR0). 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

FIG. 5.22: Vista virtual codificada com JMVC GoP 2, e BNR0. (a): Seqüência 

BookArrival; (b) Seqüência Champagne; (c) Seqüência Pantomime. 

 

Na FIG. 5.23, o tamanho do GoP é de 4 e o parâmetro Boundary Noise 

Removal = 0. 

 



108 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

FIG 5.23: Vista virtual codificada com JMVC GoP 4, e BNR0. (a): Seqüência 

BookArrival; (b) Seqüência Champagne; (c) Seqüência Pantomime. 

 

Finalmente para a FIG 5.24 (a), (b) e (c), GoP = 4 e Boundary Noise Removal 

= 1 (BNR1).  
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(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

FIG. 5.24: Vista virtual codificada com JMVC GoP 4, e BNR1 (a): Seqüência 

BookArrival; (b) Seqüência Champagne; (c) Seqüência Pantomime. 

 

Analisando as FIGs. 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24 (a), (b) e (c), podemos ver mais 

uma vez que o parâmetro Boudary Noise Removal do VSRS influencia bastante no 

resultado final. A perda com BNR0 chega a ser de aproximadamente 1,5 dB para a 

seqüência BookArrival, a uma taxa de aproximadamente 40 Mbps, em todas as 

configurações testadas (GoP2, GoP4, IP8, IP12). Para as seqüências Pantomime e 

Champagne, o ganho chega a aproximadamente 2.5 dB, sendo que para a 

seqüência Pantomime a taxa é de aproximadamente 47 Mbps, e para a seqüência 

Champagne, a taxa é de aproximadamente 30 Mbps. 

Pode ser observado na FIG 5.24 que as configurações com o parâmetro 

FRExt = 1 apresentaram resultados marginalmente superiores frente às 

configurações com o parâmetro FRExt = 0 

A FIG. 5.25 faz uma comparação dos resultados obtidos com o parâmetro 

FRExt = 1, com IP 8 (figura esquerda) e IP 12 (figura direita) para as seqüências 

BookArrival, Champagne e Pantomime. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

FIG. 5.25: Comparação das diferentes configurações feitas no JMVC com FRExt = 1. 

(a):BookArrival; (b) Champagne; (c) Pantomime. 

Como era esperado, a configuração com GoP 4 apresenta um melhor 

desempenho em termos de taxa-distorção do que a configuração com GoP 2, isso 
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porque a configuração com GoP 4 possui mais frames do tipo B hierárquico (FIG 

5.26). A estrutura com mais frames do tipo B hierárquico propicia que o codificador 

realize a predição com uma maior probabilidade de sucesso de casamento 

(matching) do que a com o GoP2, resultando em taxas de bits inferiores e menor 

nível de distorção.  

Como o GoP 4 apresentou menor taxa de bits, utilizamos a configuração com 

IP 8 para fazer a codificação do mapa de profundidade decimado, uma vez que para 

a seqüência BookArrival essa foi a melhor configuração. Nesse Sistema, foi feita a 

decimação apenas dos mapas de profundidade da seqüência BookArrival, para 

comparação do desempenho do Sistema VI com os Sistemas II e III.  

   

(a) 

 

 

(b) 

FIG. 5.26 (a): Estrutura do GoP utilizando a configuração com GoP = 2 e Período 

entre frames I = 8; (b): Estrutura do GoP utilizando a configuração com GoP = 4 e 

Período entre frames I = 8 
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Foi feita a decimação do mapa de profundidade da seqüência BookArrival 

para poder comparar o desempenho do JMVC com o software de referência do 

H.264/AVC. 

A FIG. 5.27 mostra a curva taxa-distorção da vista virtual, criada usando 

mapa de profundidade decimado 4 vezes e usando mapa original codificado.  

 

FIG. 5.27: Seqüência BookArrival, mapa decimado 4 vezes e codificado com JMVC 

 

O resultado para o mapa decimado apresentou também um ganho 

comparado com o resultado obtido na codificação com o software de referência do 

H.264/AVC (FIG. 5.6 (a)) de aproximadamente 1dB. Analisando a taxa de bits, o 

software de referência do H.264/AVC resultou numa taxa de bits de 

aproximadamente 5 vezes menor para o mapa decimado, e 3 vezes menor para o 

mapa com as dimensões originais. 

Na FIG. 5.28, são mostrados os melhores resultados encontrados com a 

seqüência BookArrival para cada sistema.  
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FIG. 5.28: Vista Virtual, melhores resultados para QP22, QP28 e QP34. 

O desempenho de cada sistema será analisado em relação aos aspectos 

listados no Capítulo 4: Eficiência do processo de compressão, Precisão do processo 

de síntese, Compatibilidade direta, Compatibilidade Mono/Estéreo e Escalabilidade 

das vistas. No caso, os 2 últimos aspectos são iguais pois estão sendo utilizadas 

apenas 2 vistas. 

A eficiência do processo de compressão é fornecida pelas curvas taxa-

distorção das vistas e dos mapas.  

A precisão do processo de síntese é ilustrada em todas as curvas taxa-

distorção em que se comparam as vistas virtuais sintetizadas a partir das vistas e 

dos mapas codificados com os diferentes sistemas com a vista virtual de referência, 

que é a vista virtual sintetizada a partir dos mapas e das vistas originais. 

Quase todos os sistemas precisam adicionar funcionalidades do lado do 

decodificador para apresentar compatibilidade direta. Os que requerem sub-

amostragem espacial e/ou temporal teriam que incorporar algoritmos de interpolação 

no lado de decodificador. Como todos enviam 2 vistas na mesma bistream, teria que 

ser incorporados algoritmos de separação das vistas no lado do decodificador. Mas, 

nenhum requer funcionalidades muito sofisticadas que onerem computacionalmente 

o decodificador. 
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Como pode ser observado na FIG. 5.28, todos os métodos testados 

apresentaram taxas de bits próximas. No entanto, os sistemas frame compatible 

(intercalado e SbS) que são os canditados naturais para a compressão 3D devido à 

sua compatibilidade com a infra estrutura existente, tiveram um desempenho abaixo 

dos outros sistemas, devido a sub-amostragem das vistas, onde perde-se bastante 

informação. 

No caso particular do intercalado, formato que tem sido rejeitado pelos 

radiodifusores devido à necessidade da sub-amostragem temporal, a explicação do 

péssimo desempenho em termos taxa-distorção é que a métrica objetiva tem 

sempre como referência a vista virtual sintetizada a partir dos mapas e das vistas 

originais. 

Os resultados utilizando mapas de profundidade decimados apresentaram 

bons resultados frente ao sistema do tipo frame compatible side-by-side. A taxa de 

bits explorando a decimação dos mapas de profundidade resultaram no máximo em 

torno de 8 Mbps, próximo a taxa para o frame compatible side by side, porém com 

valores de 41 dB (para o JM através dos sistemas II e III, mapa decimado de 2).  

Já para os mapas decimados de 4, a taxa mais alta foi do JMVC, em torno de 

8 Mbps, resultando em um PSNR de 39 dB. Os resultados com o JM utilizando o 

perfil 118 (sistemas II e III) ficaram em torno de 7 Mbps para a vista sintetizada, com 

PSNR de 40 dB. 

Para os sistemas em que se aplicou a decimação dos mapas de 

profundidade, o comportamento se deu como esperado, houve uma grande 

diminuição na taxa de bits. Para o sistema I (GoP 12, NBF1), por exemplo, 

comparando os resultados nas FIGs. 30 (a), (b) e (c), pode-se notar que a taxa caiu 

de aproximadamente 12 Mbps para perto de 8 Mbps decimando por 2, e para 

aproximadamente 6.5 Mbps decimando por 4. O PSNR também sofreu uma queda, 

como era esperado, diminuindo de perto de 43 dB para o sistema I, para 40.5 dB 

com o mapa decimado por 2 e 40 dB para o mapa decimado por 4 para o sistema II. 

O melhor desempenho foi apresentado pelo perfil 118 com suas diferentes 

combinações de parâmetros de configuração. 

A FIG 5.29 (a) e (b) apresenta as curvas taxa-distorção da vista base, da vista 

alvo, e na FIG. 5.30 (a) e (b) o mapa de profundidade base e do mapa de 
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profundidade alvo referente às melhores configurações encontradas para cada 

sistema apresentado.  

A comparação foi feita com os resultados da codificação da seqüência 

BookArrival, por ser a que apresenta a maior diversidade de características 

(profundidade, textura, grau de movimento). 

 

 Sistema I: Gop 12, perfil 118, MVC0, NBF1, NFR3 

 Sistema II: Gop 12, perfil 118, MVC0, NBF1, NFR3, mapas sub-

amostrados 

 Sistema III: Gop 12, perfil 118, MVC1, NBF1, NFR6 

 Sistema IV: simulcast 

 Sistema V: frame-compatible (intercalado e SbS) 

 Sistema VI: JMVC 

 

É importante lembrar que para o sistema V, onde temos os tipo frame-

compatible side by side e o intercalado, uma vez que as duas vistas estão 

multiplexadas no espaço e no tempo, temos o equivalente a apenas uma vista, um 

vídeo monocular, por isso eles possuem apenas a representação da vista base. 

O sistema I e III apresentam os melhores desempenhos em termos de taxa-

distorção para ambas as vistas (FIG 5.33). Para os mapas de profundidade, os 

sistemas I e III são melhores a partir de taxas mais altas do que os sistemas II e III 

sub-amostrados (FIG 5.34). No entanto, a FIG 5.32 exibe resultados um pouco 

piores para a vista virtual sintetiza a partir dos mapas dos sistemas sub-amostrados. 

Neste caso, a qualidade da vista sintetizada deverá ser avaliada por meio de uma 

análise subjetiva. 

Os outros sistemas apresentam desempenho inferior ao dos sistemas I e III. 

Apesar de não terem sido apresentadas as curvas taxa-distorção das vistas virtuais 

das sequências Champagne e Pantomime, a conclusão é que tanto a configuração 

do sistema I quanto a do sistema III são as que apresentam os melhores resultados 

em termos de avaliação objetiva (vistas, mapas e vistas virtuais) para as 3 

sequências.  
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(a) 

 

(b) 

FIG 5.29: (a): Taxa-distorção da vista base (vista 8 da seqüência BookArrival); (b): 

Taxa-distorção da vista alvo (vista 10 da seqüência BookArrival); 



119 

 

 

(a) 

 

(b) 

FIG 5.30: (a): Taxa-distorção do mapa de profundidade base (mapa da vista 8 da 

seqüência BookArrival); (b): Taxa-distorção do mapa de profundidade alvo (mapa da 

vista 10 da seqüência BookArrival);  
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Conseguimos perceber que o mapa de profundidade nos proporciona utilizar 

técnicas de decimação e interpolação e ainda assim possuirmos como resultado 

uma vista virtual com boa qualidade. 

O método de multiplexação temporal não apresentou bons resultados para a 

vista virtual quando utilizou as vistas e os mapas de profundidade multiplexado no 

tempo. Foram inseridos muitos artefatos na vista virtual. 

Sabemos que a multiplexação no espaço utilizando a técnica side by side é 

indicada para vídeos intercalados e a técnica top-and-bottom para vídeos 

progressivos. No entanto, o MPEG não possuia nenhum vídeo multi-vistas 

intercalado como referência até o início das simulações. 

Exploramos a técnica side by side porque a emissora REDETV!© está 

utilizando essa técnica para a transmissão em 3D, desde o primeiro semestre do 

ano passado, e por esse motivo, resolvemos observar o desempenho do H.264/AVC 

com o perfil 110 (High 10) para verificar a qualidade da vista virtual. 

O resultado da multiplexação espacial utilizando a técnica side by side não 

apresentou resultados muito bons em termos de análise objetiva devido a 

decimação das vistas, onde perde-se bastante informação, diminuindo assim a 

qualidade da vista virtual. 

O JMVC apresentou bons resultados na codificação de apenas duas vistas. 

Sabemos que o MVC apresenta um melhor desempenho de acordo com que se 

aumenta a quantidade de vistas a serem codificadas. 

As configurações do sistema I e III são as que apresentam os melhores 

resultados em termos de avaliação objetiva (vistas, mapas e vistas virtuais) para as 

3 sequências. 

 

Para trabalhos futuros, seguem como sugestões: 

 

 Utilizar uma versão que possibilite modificar o filtro do software VSRS, 

verificando assim a influência do filtro na vista virtual; 
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 Utillizar o JMVC com uma quantidade maior de vistas (multi-vistas) e 

explorar os parâmetros do JMVC; 

 Utilizar outro método de compressão, como por exemplo, o HEVC 

(High Efficiency Video Coding); 

 Realizar a análise subjetiva dos resultados obtidos; 

 Analisar os mapas espectrais dos mapas de profundidade. 
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(a)                                                                 (b) 

BookArrival, frame 0. (a): Mapa de profundidade da câmera 8; (b): Mapa de 

profundidade da câmera 10. 

 

 

 

 

(a)                                                                 (b) 

BookArrival, frame 0. (a): Câmera 8; (b): Câmera 10. 

 

 



127 

 

 

(a)                                                                 (b) 

Champagne Tower, frame 0. (a): Mapa de profundidade da câmera 39; (b): Mapa de 

profundidade da câmera 41. 

 

 

 

    (a)                                                         (b) 

Champagne Tower, frame 0. (a): Câmera 39; (b): Câmera 41. 
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  (a)                                                             (b) 

Pantomime, frame 0. (a): Mapa de profundidade da câmera 39; (b): Mapa de 

profundidade da câmera 41. 

 

 

(a)                                                            (b) 

Pantomime, frame 0. (a): Câmera 39; (b): Câmera 41. 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

BookArrival 

Câmera 08 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

frame 3    frame 4   frame 5 
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frame 0    frame 1    frame 2 

 

Câmera 10 

frame 0    frame 1    frame 2 
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Champagne Tower 

Câmera 39 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

frame 3    frame 4   frame 5 

 

 

Câmera 39 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

Câmera 41 
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frame 0    frame 1    frame 2 
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Pantomime 

Câmera 39 

 

frame 0    frame 1    frame 2 

 

frame 3    frame 4   frame 5 

 

camera 39  

 

frame 3    frame 4    frame 5 

 

camera 41 

frame 3    frame 4    frame 5 


