
0 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍCIUS SANTANA KREULICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE COMPRESSÃO OTIMIZADO PARA INFORMAÇÃO DE      

TEXTURA E DISPARIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2011

 



0 

 

 

 



1 

 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

 

 

 

LÍCIUS SANTANA KREULICH 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE COMPRESSÃO OTIMIZADO PARA INFORMAÇÃO DE      

TEXTURA E DISPARIDADE 

 

 

 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de 

Mestrado em Engenharia Elétrica no Instituto Militar de 

Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Engenharia Elétrica . 

 

Orientadora: Profª. Carla Liberal Pagliari, Ph.D. 

Co-Orientador: Cel Marcelo de Mello Perez, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2011 

 

 



2 

 

c2011 

 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha  

Rio de Janeiro - RJ           CEP: 22290-270 

 

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo 

em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de 

arquivamento. 

 

É permitida a menção,  reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas 

deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a 

ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade 

comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. 

 

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) e do(s) 

orientador(es). 

 
621.3 Kreulich, Lícius Santana  

K921     Sistema De Compressão Otimizado Para Informação De      

Textura E Disparidade/Lícius Santana Kreulich – Rio de 

Janeiro: Instituto Militar de Engenharia, 2011 

 

 201 p. :Il 

  

      Dissertação (mestrado) – Instituto Militar de Engenharia – 

Rio de Janeiro, 2011 

 

1.Estereoscopia. 2.Compressão de imagens. 3. 

Processamento de imagens. 

       CDD 621.3 



3 

 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

 

 

LÍCIUS SANTANA KREULICH 

 

 

SISTEMA DE COMPRESSÃO OTIMIZADO PARA INFORMAÇÃO DE      

TEXTURA E DISPARIDADE 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica do 

Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em 

Engenharia Elétrica. 

Orientadora: Profª. Carla Liberal Pagliari, Ph.D. 

Co-Orientador: Cel Marcelo de Mello Perez, Ph.D. 

 

Aprovada em 31 de janeiro de 2011 pela seguinte Banca Examinadora: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Profª. Carla Liberal Pagliari, Ph.D. do IME – Presidente 

 

 

__________________________________________________________________ 

Cel Marcelo de Mello Perez, Ph.D. do Departamento de Ciência e Tecnologia 

 

 

__________________________________________________________________ 

Prof. Eduardo Antônio Barros da Silva, Ph.D. do PEE/COPPE/UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2011 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à ciência brasileira. Que possa ser 

útil no desenvolvimento da tecnologia de 

processamento de imagens no país. 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelas bênçãos que me deu durante esse período. Pela 

força nos momentos de desânimo e angústia, pelos momentos alegres que me fizeram 

recuperar energias e ânimo que as vezes pareciam esgotados, pela direção e iluminação do 

meu caminho até aqui. 

Em segundo lugar agradeço às pessoas que estiveram ao meu lado me apoiando e dando 

força. 

Meus familiares, noiva e mestres. 

Em especial à minha Professora Orientadora Dra. Carla Liberal Pagliari por sua 

disponibilidade e atenção. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe 

mostrará o caminho certo. 



7 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ........................................................................................................... 9 

LISTA DE TABELAS .................................................................................................................. 18 

LISTA DE SIGLAS ...................................................................................................................... 17 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 21 

1.1    Organização Do Trabalho .................................................................................................... 23 

 

2 SISTEMAS ESTÉREO E MULTI-VISTAS ................................................................... 24 

2.1    Formação de Imagens Estéreo .............................................................................................. 24 

2.2    Sistemas Estéreo ................................................................................................................... 25 

2.3 Mapas de Disparidades ........................................................................................................ 28 

2.4 Mapa de Oclusões ................................................................................................................ 33 

2.5 Sistemas Multi-Vistas .......................................................................................................... 34 

2.6 Tecnologia de Displays ........................................................................................................ 35 

2.7 Conclusões ........................................................................................................................... 38 

 

3 COMPRESSÃO DE IMAGENS....................................................................................... 39 

3.1 Padrões de Compressão ....................................................................................................... 40 

3.2      JPEG-2000 ......................................................................................................................... 42 

3.2.1   Características Importantes do Padrão JPEG-2000 ............................................................ 43 

3.3      Padrão H.264/Mpeg-4 Avc ................................................................................................ 48 

3.3.1   Importantes Características do Padrão H.264 .................................................................... 49 

3.3.2 Predição ............................................................................................................................... 50 

3.4 JBIG2 ................................................................................................................................... 55 

3.5 Métodos de Compressão de Mapas de Disparidade ............................................................ 56 

3.6 Conclusões ........................................................................................................................... 57 

 

4 SISTEMA HÍBRIDO DE COMPRESSÃO ESTÉREO ................................................. 59 

4.1 Sistema de Compressão Usando Mapas Compostos ........................................................... 59 

4.2 Geração dos Mapas Compostos ........................................................................................... 66 

4.3 Síntese de Vistas Virtuais .................................................................................................... 69 

4.4 Conclusões ........................................................................................................................... 71 



8 

 

 

5 RESULTADOS .................................................................................................................. 73 

5.1 Resultados das Simulações Com os Pares Estéreo, os Mapas de Disparidade e Mapas 

Compostos ........................................................................................................................... 76 

5.2 Resultados das Simulações com as Vistas Complementares Reconstruídas ....................... 88 

5.3 Resultados da Geração das Vistas Intermediárias ............................................................. 102 

5.4 Resultados das Simulações com Variação de Tamanho de Bloco no Perfil High Intra .... 108 

5.5 Comparação dos Resultados das Vistas Centrais Sintetizadas com os Dois Perfis do 

H.264/Avc .......................................................................................................................... 109 

 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS .............................................................. 113 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 115 

 

1 APÊNDICE ....................................................................................................................... 121 

2 APÊNDICE ....................................................................................................................... 127 

3 APÊNDICE ....................................................................................................................... 144 

4 APÊNDICE ....................................................................................................................... 159 

5 APÊNDICE ....................................................................................................................... 173 

6 APÊNDICE ....................................................................................................................... 186 

7 APÊNDICE ....................................................................................................................... 195 



9 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIG. 2.1 Representação geométrica do sistema de câmeras estéreo  (DHOND E 

AGGARWAL, 1989) ................................................................................................... 26 

FIG. 2.2 Distância entre os pontos homólogos do par estéreo na linha epipolar estéreo 

(disparidade) (DHOND E AGGARWAL, 1989) ......................................................... 27 

FIG. 2.3 Par estéreo gerado por computador (acima), mapa de disparidade entre as vistas do 

par estéreo (abaixo na esquerda), pontos que não apresentam correspondência 

entre as duas vistas (abaixo na direita) ........................................................................ 29 

FIG. 2.4 Reconstrução da imagem tridimensional a partir das informações obtidas do par 

estéreo da FIG. 2.3 ....................................................................................................... 30 

FIG. 2.5 Casamento dos pontos homólogos entre as duas vistas estéreo  (MATTOCCIA, 

2009). ........................................................................................................................... 31 

FIG. 2.6 Par estéreo MIDD1 – Vista 1 (a), Vista 5 (b) e mapas de disparidades da esquerda 

para a direita (c) e da direita para a esquerda (d) (VISION.MIDDLEBURY.EDU, 

2010). ........................................................................................................................... 32 

FIG. 2.7 Mapa de oclusões do par estéreo MIDD1 tomado da vista da direita para a vista da 

esquerda. ...................................................................................................................... 34 

FIG. 2.8 Sistema convergente de câmeras multi-vistas (JIANGBO, 2007). .............................. 35 

FIG. 2.9 Princípio do display autoestereoscópico multi-vistas (DODGSON, 2005) ................. 36 

FIG. 2.10 Pos: Ponto de vista, R: olho direito, L: olho esquerdo, V: vista/imagem, D: 

profundidade (VETRO, 2008) ..................................................................................... 37 

 

FIG. 3.1 Aplicação Prática Do Padrão JPEG-2000. Uma Única Codificação E Várias 

Decodificações (KAREN, 2003). ............................................................................... 43 



10 

 

FIG. 3.2 Exemplo De Aplicação De Uma Região De Interesse. .............................................. 44 

FIG. 3.3 Divisão Em Blocos, Ênfase Dos Níveis DC De Cada Bloco, Transformação De 

Cores (Opcional) E DWT De Cada Componente Da Imagem 

(CHRISTOPOULOS, SKODRAS E EBRAHIMI, 2000) .......................................... 45 

FIG. 3.4 Banco De Filtros Wavelets .......................................................................................... 46 

FIG. 3.5 Subbandas Da Transformada Wavelet Numa Imagem (L-Baixas Frequências E H-

Altas Frequências) ...................................................................................................... 46 

FIG. 3.6 (A) Imagem De Uma Estrutura Geométrica Octogonal; (B) Sua Transformada 

Wavelet (As Partes Em Branco Correspondem A Valores Positivos; As Partes Em 

Preto Correspondem A Valores Negativos E As Partes Em Cinza Correspondem A 

Valores 0) (SILVA, 2005) ........................................................................................... 48 

FIG. 3.7 Métodos De Predição Intra 4×4 (PANASONIC, 2007b) ........................................... 52 

FIG. 3.8 Imagem De Entrada Original (A) E Imagem Predita Por Predição Intra (B) 

(PANASONIC, 2007b) ............................................................................................... 53 

FIG. 3.9 Imagem Residual Das Duas Imagens Mostradas Na FIG. 3.18  (PANASONIC, 

2007b) 53 

FIG. 3.10 Estrutura De Predição Do MVC (VETRO, 2010) ...................................................... 54 

FIG. 3.11 Perfis Do Padrão H.264/AVC (VETRO, 2010) .......................................................... 55 

 

FIG. 4.1 Par Estéreo MIDD1 – Vista 1 (A), Vista 5 (B) E Mapas De Disparidades Da 

Esquerda Para A Direita (C) E Da Direita Para A Esquerda (D). ............................... 60 

FIG. 4.2 Perspectiva Tridimensional Da Profundidade Dos Objetos Na Cena  – Par Estéreo 

MIDD1 ....................................................................................................................... 61 

FIG. 4.3 Codificação Das Vistas E Disparidades ..................................................................... 63 

FIG. 4.4 Reconstrução Da Vista 2 A Partir Da Vista 1 E Do Mapa De Disparidades Da 



11 

 

Esquerda Para A Direita ............................................................................................. 64 

FIG. 4.5 Reconstrução Da Vista 2 A Partir Da Vista 1 E Do Mapa De Disparidades, Do 

Mapa De Oclusões E Do Mapa Composto (De Cima Para Baixo) ............................ 65 

FIG. 4.6 Síntese De Vistas Intermediárias A Partir Das Duas Vistas E Dos Dois Mapas De 

Disparidades. .............................................................................................................. 66 

FIG. 4.7 Geração Dos Mapas Compostos ................................................................................. 67 

FIG. 4.8 MIDD1 Mapa Composto Com Limiar 1 – Mapa Gerado Substituindo-Se As Áreas 

Oclusas Pelas Texturas Da Vista Que Não Apresentam Oclusões E As Áreas Não 

Oclusas Representadas Em Branco. ........................................................................... 68 

FIG. 4.9 MIDD1 Mapa Composto Com Limiar 1 – Mapa Gerado Substituindo-Se As Áreas 

Oclusas Pelas Texturas Da Vista Que Não Apresentam Oclusões E As Áreas Não 

Oclusas Representadas Pelo Valor Médio Dos Tons Do Mapa Mostrado Na FIG. 

4.8 68 

FIG. 4.10: Esquema Exemplificando A Síntese De Vistas Intermediárias. ................................. 69 

 

FIG. 5.1 ART – (A) Informações De Textura Da Vista 1 (B) Informações De Textura Da 

Vista 5. Curvas Taxa-Distorção Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000. 77 

FIG. 5.2 ART – (A) Informações De Textura Da Vista 1.(B) Informações De Textura Da 

Vista 5 Curvas De Similaridade Estrutural Com Os Codificadores H.264/AVC E 

JPEG-2000. ................................................................................................................. 77 

FIG. 5.3 ART – (A) Informações De Disparidade Da Vista 1 Para A Vista 5 (B) 

Informações De Disparidade Da Vista 5 Para A Vista 1. Curvas Taxa-Distorção 

Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000..................................................... 78 

FIG. 5.4 ART – (A) Informações De Disparidades 1 E 5.(B) Informações De Textura Das 

Vistas 1 E 5 - Curvas Taxa-Distorção Com Os Codificadores H.264/AVC Perfis 

INTRA/STEREO E JPEG-2000. ................................................................................ 78 



12 

 

FIG. 5.5 ART – (A) Informações De Disparidade Da Vista 1 Para A Vista 5.(B) 

Informações De Disparidade Da Vista 5 Para A Vista 1 Curvas De Similaridade 

Estrutural Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000. ................................... 79 

FIG. 5.6: ART – (A) Informações De Textura Da Vista 1 E Do Mapa Composto Vista 1 Para 

A Vista 5 (B) Informações De Textura Da Vista 5 Eda Vista 5 Para A Vista 1. 

Curvas Taxa-Distorção Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000. ............................ 79 

FIG. 5.7 ART – (A) Informação Do Mapa Composto Tomado Da Vista 1 Para A Vista 5 E 

(B) Informação Do Mapa Composto Da Vista 5 Para A Vista 1 –Curvas De 

Similaridade Estrutural Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000 .............. 80 

FIG. 5.8 MIDD1 – (A) Informações De Textura Da Vista 1 (B) Informações De Textura Da 

Vista 5. Curvas Taxa-Distorção Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000. 80 

FIG. 5.9 MIDD1 – (A) Informações De Textura Da Vista 1.(B) Informações De Textura Da 

Vista 5- Curvas De Similaridade Estrutural Com Os Codificadores H.264/AVC E 

JPEG-2000 .................................................................................................................. 81 

FIG. 5.10 MIDD1- (A) Informações De Disparidade Da Vista 1 Para A Vista 5 (B) 

Informações De Disparidade Da Vista 5 Para A Vista 1- Curvas Taxa-Distorção 

Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000..................................................... 81 

FIG. 5.11 MIDD1 – (A) Informações De Disparidades 1 E 5.(B) Informações De Textura 

Das Vistas 1 E 5 - Curvas Taxa-Distorção Com Os Codificadores H.264/AVC 

Perfis INTRA/STEREO E JPEG-2000. ..................................................................... 82 

FIG. 5.12 MIDD1 – (A) Informações De Disparidade Da Vista 1 Para A Vista 5 (B) 

Informações De Disparidade Da Vista 5 Para A Vista 1. Curvas De Similaridade 

Estrutural Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000. ................................... 82 

FIG. 5.13 MIDD1 – (A) Informações De Textura Da Vista 1 E Do Mapa Composto Da Vista 

1 Para A Vista 5.(B) Informações De Textura Da Vista 5 E Do Mapa Composto Da 

Vista 5 Para A Vista 1 - Curvas Taxa-Distorção Com Os Codificadores 

H.264/AVC E JPEG-2000. ......................................................................................... 83 

FIG. 5.14 MIDD1 – (A) Informações Do Mapa Composto Da Vista 1 Para A Vista 5 (B) 



13 

 

Informações Do Mapa Composto Da Vista 5 Para A Vista 1. Curvas Similaridade 

Estrutural Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000. ................................... 83 

FIG. 5.15 REINDEER – Informações De Textura Da Vista 1. (A) Curvas Taxa-Distorção 

Com (B) Curvas De Similaridade Estrutural Os Codificadores H.264/AVC E 

JPEG-2000 .................................................................................................................. 84 

FIG. 5.16 REINDEER – Informações De Disparidade Da Vista 1 Para A Vista 5.(A) Curvas 

Taxa-Distorção (B) Curvas De Similaridade Estrutural Com Os Codificadores 

H.264/AVC E JPEG-2000 .......................................................................................... 84 

FIG. 5.17 REINDEER – (A) Informações De Disparidades 1 E 5.(B) Informações De 

Textura Das Vistas 1 E 5 - Curvas Taxa-Distorção Com Os Codificadores 

H.264/AVC Perfis INTRA/STEREO E JPEG-2000. ................................................. 85 

FIG. 5.18 REINDEER – (A) Informações De Textura Da Vista 1 E Do Mapa Composto Da 

Vista 1 Para A Vista 5. Curvas Taxa-Distorção (B) Informações Do Mapa 

Composto Da Vista 1 Para A Vista 5 Com Os Codificadores H.264/AVC E JPEG-

2000 85 

FIG. 5.19 Avaliação Subjetiva - ART ......................................................................................... 90 

FIG. 5.20 Avaliação Subjetiva – MIDD1 ................................................................................... 90 

FIG. 5.21 ART  (A) Vista 6 De Reconstruída A Partir Da Combinação 1 Da TAB. 5.4 E (B) 

Vista 6 Reconstruída A Partir Da Combinação 3 Da TAB. 5.4 Ambos Os Casos 

Com O Codificador JPEG-2000 ................................................................................. 91 

FIG. 5.22 ART- Vista Da Direita Reconstruída Com Combinação 7 Da TAB. 5.4 (A) E Com 

A Combinação 6 Da TAB. 5.4 (B) Com O Codificador JPEG-2000 ......................... 92 

FIG. 5.23 ART – Vista Da Direita Reconstruída Com A Combinação 4 Da TAB. 5.4 (A) E 

Com A Combinação 7 Da TAB. 5.4 (B) Com O Codificador JPEG-2000 ................. 93 

FIG. 5.24 ART – Vista Direita Do Par Estéreo Reconstruída Pelo Método Proposto A Partir 

Das Informações Originais (A) Codificadas Com A Combinação 1 Da TAB. 5.5 

(B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 (C) E Codificadas Com A 



14 

 

Combinação 3 Da TAB. 5.5 (C) Com O Codificador H.264/AVC ............................ 95 

FIG. 5.25 ART – Vista Direita Do Par Estéreo Reconstruída Pelo Método Proposto A Partir 

Das Informações Originais (A) Codificadas Com A Combinação 1 Da TAB. 5.5 

(B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 (C) E Codificadas Com A 

Combinação 3 Da TAB. 5.5 (C) Com O Codificador JPEG-2000 ............................. 96 

FIG. 5.26 MIDD1 – Vista Direita Do Par Estéreo Reconstruída Pelo Método Proposto A 

Partir Das Informações Originais (A) Codificadas Com A Combinação 1 Da TAB. 

5.5 (B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.4 (C) E Codificadas Com A 

Combinação 3 Da TAB. 5.5 (C) Com O Codificador H.264/AVC ............................ 97 

FIG. 5.27 MIDD1 – Vista Direita Do Par Estéreo Reconstruída Pelo Método Proposto A 

Partir Das Informações Originais (A) Codificadas Com A Combinação 1 Da TAB. 

5.4 (B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 (C) E Codificadas Com A 

Combinação 3 Da TAB. 5.5 (C) Com O Codificador H.264/AVC ............................ 98 

FIG. 5.28 Curvas Taxa-Distorção (A) E Curvas De Similaridade Estrutural (B) Referentes À 

Reconstrução Da Vista 5 De ART Pelo Método Proposto Usando-Se Os 

Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000 ................................................................... 99 

FIG. 5.29 Curvas Taxa-Distorção (A) E Curvas De Similaridade Estrutural (B) Referentes À 

Reconstrução Da Vista 5 De MIDD1pelo Método Proposto Usando-Se Os 

Codificadores H.264/AVC E JPEG-2000 ................................................................... 99 

FIG. 5.30 Vista 2 (A) E  Vista 5 (B) De ART Reconstruídas Apenas A Partir De Uma Vista E 

Um Mapa De Disparidades Codificados Com O Codificador H.264/AVC Com A 

Taxa De 1.5bpp. ........................................................................................................ 100 

FIG. 5.31 Vista 2 (A) E  Vista 5 (B) Do Par ART, Reconstruídas Apenas A Partir De Uma 

Vista E Um Mapa De Disparidades Codificados Com O Codificador H.264/AVC 

Com A Taxa De 1.5bpp. ........................................................................................... 100 

FIG. 5.32 Vista 2 (A) E Vista 5 (B) De ART Reconstruídas Utilizando O Método Proposto A 

Partir De Informações Codificadas Com O Codificador H.264/AVC Com A 

Combinação 1 Da TAB. 5.5...................................................................................... 101 



15 

 

FIG. 5.33 Vista 2 (A) E Vista 5 (B) De MIDD1 Reconstruídas Utilizando O Método 

Proposto A Partir De Informações Codificadas Com O Codificador H.264/AVC 

Com A Combinação 1 Da TAB. 5.5 ......................................................................... 102 

FIG. 5.34 ART- Vista Sintetizada Pelo Método Proposto Na Posição Central Da Baseline A 

Partir Das Informações Originais(A), Codificadas Com A Combinação 1 Da 

TAB.5.5 Do Cap.5 (B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 

(C) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 (D) Pelo 

Codificador H.264/AVC ........................................................................................... 103 

FIG. 5.35 ART- Vista Sintetizada Pelo Método Proposto Na Posição Central Da Baseline A 

Partir Das Informações Originais(A), Codificadas Com A Combinação 1 Da 

TAB.5.5 Do Cap.5 (B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 

(C) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 (D) Pelo 

Codificador JPEG-2000 ........................................................................................... 104 

FIG. 5.36 MIDD1- Vista Sintetizada Pelo Método Proposto Na Posição Central Da Baseline 

A Partir Das Informações Originais(A), Codificadas Com A Combinação 1 Da 

TAB.5.5 Do Cap.5 (B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 

(C) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 (D) Pelo 

Codificador H.264/AVC ........................................................................................... 105 

FIG. 5.37 MIDD1- Vista Sintetizada Pelo Método Proposto Na Posição Central Da Baseline 

A Partir Das Informações Originais(A), Codificadas Com A Combinação 1 Da 

TAB.5.5 Do Cap.5 (B) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 

(C) Codificadas Com A Combinação 2 Da TAB. 5.5 Do Cap. 5 (D) Pelo 

Codificador JPEG-2000 ........................................................................................... 106 

FIG. 5.38 Curva Taxa-Distorção Referente À Reconstrução Da Vista Virtual Sintetizada Na 

Posição Central Da Baseline Do Par Estéreo ART  Usando-Se O Método Proposto107 

FIG. 5.39 Curvas Taxa-Distorção (A) E Curvas De Similaridade Estrutural (B) Referente À 

Reconstrução Da Vista Virtual Sintetizada Na Posição Central Da Baseline Do Par 

Estéreo MIDD1 Usando-Se O Método Proposto ..................................................... 107 

FIG. 5.40 Codificação Com Blocos De Tamanho 4×4, 16×16 E Com Alocação Dinâmica De 



16 

 

Blocos Para Os Mapas De Disparidades Dos Pares ART (A), MIDD1 (B) E 

REINDEER (C) ........................................................................................................ 109 

FIG. 5.41 ART - Vista Intermediária Sintetizada Na Posição Central Da Baseline Com Os 

Perfis INTRA/STEREO Do Codificador H.264/AVC. ............................................ 110 

FIG. 5.42 MIDD1 -Vista Intermediária Sintetizada Na Posição Central Da Baseline Com Os 

Perfis INTRA/STEREO Do Codificador H.264/AVC ............................................. 110 

FIG. 5.43 REINDEER - Vista Intermediária Sintetizada Na Posição Central Da Baseline 

Com Os Perfis INTRA/STEREO Do Codificador H.264/AVC ............................... 111 

FIG. 5.44 ART Vista Sintetizada Pelo Método Proposto Na Posição Central Da Baseline - 

(A) A Partir Das Informações Não Codificadas, (B) Informações Codificadas Com 

O Codificador H.264/AVC No Modo INTRA Com A Combinação 1 Da TAB. 5.5 

E (C) A Partir Das Informações Codificadas Com O Codificador H.264/AVC No 

Modo STEREO Com A Combinação 1 Da TAB. 5.5 ............................................... 112 



17 

 

  

LISTA DE TABELAS 

 

TAB. 5.1 Tabela 5.1 – Mapas de Disparidade………………………………………………. 74 

TAB. 5.2 Tabela 5.2 – Mapas Compostos…………………………………………………… 75 

TAB. 5.3 QP‟s utilizados pelo codificador H.264/AVC…………………………………….. 76 

TAB. 5.4 Combinações de taxas de compressão……………………………………………. 94 

TAB. 5.5 Combinações de taxas de compressão usadas nos testes subjetivos……………… 89 

  



18 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

CCITT    International Telegraph and Telephone Consultative Committee 

DCT    Discrete Cosine Transform 

DWT    Discrete Wavelet Transform 

JBIG2    Joint Bi-level Image Experts Group Standard 

JPEG    Joint Photographic Experts Group 

MPEG    Moving Picture Experts Group 

PSNR    Peak signal-to-noise ratio 

ROI    Region of Interest 

SSIM   Structural Similarity 



19 

 

RESUMO 

 

 

Uma das finalidades de um sistema estéreo é reproduzir a sensação de profundidade. Para 

que isto seja possível, é necessário que se capture, comprima e transmita pelo menos duas 

vistas da mesma cena. Também, é desejável a síntese de vistas virtuais que vão auxiliar a 

visualização 3D nos futuros televisores auto-estereoscópicos. A idéia é transmitir a menor 

quantidade de informações possível mantendo-se a qualidade do sinal, bem como 

possibilitando a recuperação das informações necessárias para a reconstrução da informação 

3D. 

Como para viabilizar o funcionamento dos displays auto-estereoscópicos sem se 

transmitir todas as vistas é necessário sintetizar vistas intermediárias a partir de pelo menos 

duas vistas, esta dissertação apresenta um sistema de compressão que consome uma taxa de 

bits inferior à necessária para se codificar as imagens de um sistema estéreo tradicional, 

mantendo a qualidade subjetiva da vista sintetizada. 

Uma das vistas (a vista da esquerda ou da direita) poderá ser sintetizada a partir das 

informações provenientes da decodificação da vista complementar (direita ou esquerda) do 

par estéreo, dos mapas de disparidades, com o auxílio do mapa de oclusões e de um mapa 

composto. Este último mapa será composto da informação de textura da vista complementar 

apenas nas partes oclusas. Assim, em vez de se codificar e transmitir ambas as vistas, apenas 

uma das vistas é codificada e transmitida, juntamente com o mapa composto, o mapas de 

oclusões e o mapa de disparidades. A vantagem do método advém do fato de que o mapa 

composto é codificado com uma taxa de bits inferior à da vista original. Uma vez geradas as 

vistas intermediárias, elas serão analisadas e comparadas com as vistas intermediárias geradas 

a partir das vistas originais não codificadas. É importante ressaltar que as imagens de 

referência nas avaliações objetivas não serão as vistas intermediárias originais obtidas do 

banco de imagens e sim imagens intermediárias sintetizadas a partir de informações não 

codificadas, uma vez que se tem o intuito de analisar o desempenho dos codificadores, e 

obviamente do método proposto, e não dos algoritmos de síntese de vistas virtuais. 
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ABSTRACT 

 

One purpose of a stereo system is to reproduce the feeling of depth. To make this 

possible, it is necessary to capture, compress and transmit at least two views of the same 

scene. Also desirable is the synthesis of virtual views which will help the operation of auto-

stereoscopy 3D displays. The idea is to convey as little information as possible while 

maintaining signal quality, as well as allowing the retrieval of information necessary for the 

reconstruction of 3D information. 

To enable the operation of the auto-stereoscopic displays, without transmitting all 

necessary views, it is necessary to synthesize intermediate views from at least two views.  

This work presents a compression system that uses a bit rate lower than the necessary to 

encode the images of a traditional stereo system, keeping the (perceptual) subjective quality 

of synthesized views. 

One of the views (the view from the left or right) can be synthesized from information 

obtained from the decoding of the complementary view (right or left) of stereo pair, the 

disparity maps, with the aid of the occlusions map and the compound map. The latter will 

consist of texture information of the complementary view only in the occluded areas. Thus, 

instead of encoding and transmiting both views, only one of the views is encoded and 

transmitted along with the compound map, the occlusions map of the disparity map. The 

advantage of the method stems from the fact that the compound map is coded with a lower bit 

rate than the one necessary to code the original view. The intermediate views synthesized by 

the proposed method, will be compared with those generated using both the original views. It 

is important to stress that the reference images are not the original intermediate views, since 

the goal is to analyze the performance of coders, as well as the proposed method and not the 

virtual view synthesis algorithm. 



21 

 

1 INTRODUÇÃO 

A evolução das tecnologias de geração, processamento e transmissão de imagem e vídeo 

permitiu a introdução de conceitos que antes não se imaginava serem possíveis. Entrando na 

era das tecnologias digitais as possibilidades se tornaram muito mais amplas. 

No campo da imagem as possibilidades se mostraram grandes e promissoras, indo desde 

resoluções espaciais mais altas (alta definição), maior flexibilidade de transmissão para 

diversos meios de recepção, até possibilidades de geração de novos conceitos nessa área. 

Quando se considera imagens tridimensionais (3D), a estereoscopia é o método mais 

conhecido. Um sistema estéreo captura duas imagens da mesma cena a partir de dois pontos 

diferentes que podem ser duas câmeras, ou os dois olhos de um ser humano. Entretanto, ainda 

há o problema da criação de um padrão 3D para a televisão, que vai determinar os processos 

de aquisição, compressão, transmissão e exibição. Existem várias técnicas de compressão para 

imagens/vídeos estéreo, bem como de exibição. Mas, ainda não existe um padrão e não é 

interessante que haja uma batalha de formatos, já que isto somente prejudicaria a distribuição 

de conteúdo 3D. A versão 1.4 do padrão HDMI (High Definition Multimedia Interface), já 

permite alguns formatos de transmissão 3D, indicando que o caminho para o sinal 3D está 

cada vez mais aberto. Vários fabricantes de displays já colocaram no mercado as suas 

soluções e, mesmo com vários pontos a serem definidos, as transmissões experimentais em 

3D já começaram.  

Se traçarmos um paralelo com o avanço da televisão digital, o futuro deverá ser em 3D, 

apesar dos muitos problemas a serem resolvidos. Hoje, o preço do conversor digital é 84% 

menor do que no lançamento do sinal digital em dezembro de 2007 na cidade de São Paulo 

(DTV, 2010). A partir de 2011, o número deve ser ainda maior, já que todas as televisões com 

tela maior ou igual a 26 polegadas terão de chegar às lojas já adaptadas ao sinal digital. Hoje, 

o sinal digital está disponível para cerca de 90 milhões de pessoas, em 425 municípios 

espalhados por todos os estados do Brasil. A digitalização completa está prevista para 2016, 

quando deverão cessar as transmissões do sinal analógico. 

A representação tridimensional (3D) de uma cena real permite que se perceba a 

profundidade da cena em questão. No entanto, o uso da tecnologia 3D ainda não se mostra 

possível para todas as aplicações que dela necessitam. Isso porque existem alguns desafios a 
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serem superados, como: necessidade de displays especiais que dispensem o uso dos 

incômodos óculos, necessidade de técnicas de compressão eficientes uma vez que para tal 

representação (3D) pressupõe-se que seja necessário no mínimo o dobro de informação a ser 

armazenada e transmitida, entre outros. 

Uma das finalidades de um sistema estéreo é reproduzir a sensação de profundidade. Para 

que isto seja possível, é necessária a decodificação de ambas as vistas. Também, é desejável a 

síntese de vistas virtuais que vão auxiliar a visualização 3D nos futuros televisores auto-

estereoscópicos. A idéia é transmitir a menor quantidade de informações possível mantendo-

se a qualidade do sinal, bem como possibilitando a recuperação das informações necessárias 

para a reconstrução da informação 3D. 

Como para viabilizar o funcionamento dos displays auto-estereoscópicos é necessário se 

transmitir várias vistas da mesma cena, e não somente duas, os sistemas de captura, 

compressão e transmissão tem que lidar com uma quantidade bem maior de informação. Uma 

solução é em vez de se transmitir todas as vistas, sintetizar vistas intermediárias a partir de 

pelo menos duas vistas. Esta dissertação apresenta um sistema de compressão que consome 

uma taxa de bits inferior, mantendo a qualidade subjetiva da vista sintetizada. 

Propõe-se, no presente trabalho, um sistema de compressão para imagens estéreo, onde a 

idéia principal é gastar menos bits ao se codificar um conjunto de informações do que ao se 

codificar o par estéreo original acrescido das informações de disparidades mantendo-se, no 

entanto, a qualidade das imagens sintetizadas após a decodificação. Como as informações de 

disparidades podem ser representadas como imagens em escala de cinza, codificadores de 

imagem como o H.264/AVC INTRA (ITU-T,ISO/IEC JTC1) e JPEG-2000 (ISO/IEC 15444-

1:2004) são candidatos naturais não apenas para a codificação das vistas, mas também para a 

codificação dos mapas de disparidades e, dessa forma, serão utilizados no método proposto 

pelo presente trabalho. Uma extensão recente do padrão H.264/AVC, denominada Multiview 

Video Coding (MVC) também é empregada para codificar alguns tipos de imagens. 

Uma das vistas (a vista da esquerda ou da direita) poderá ser sintetizada a partir das 

informações obtidas a partir da decodificação da vista complementar (direita ou esquerda) do 

par estéreo, dos mapas de disparidades, com o auxílio do mapa de oclusões e de um mapa 

composto. Este último mapa será composto da informação de textura da vista complementar 

apenas nas partes oclusas. Assim, em vez de se codificar e transmitir ambas as vistas, apenas 

uma das vistas é codificada e transmitida, juntamente com o mapa composto, o mapas de 

oclusões e o mapa de disparidades. A vantagem do método advém do fato de que o mapa 
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composto é codificado com uma taxa de bits inferior à da vista original. Como uma das 

finalidades de um sistema estéreo é a geração de vistas intermediárias, este trabalho analisa o 

impacto da síntese de vistas intermediárias a partir deste conjunto de imagens. Uma vez 

geradas as vistas intermediárias, elas serão analisadas e comparadas com as vistas 

intermediárias geradas a partir das vistas originais não codificadas. É importante ressaltar que 

as imagens de referência não serão as vistas intermediárias originais, uma vez que se tem o 

intuito de analisar o desempenho dos codificadores, e obviamente do método proposto e não 

dos softwares de síntese de vistas virtuais. 

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho é descrito nos seguintes capítulos: 

Capítulo 2: apresenta uma breve revisão dos fundamentos de sistemas estereoscópicos, e 

das tecnologias de displays auto-estereoscópicos. 

Capítulo 3: apresentação dos conceitos de compressão de imagens e de algumas 

características dos padrões de codificação de imagens usados nesta dissertação. 

Capítulo 4: descreve o método proposto, detalhando os passos a serem realizados. 

Apresenta os processos de síntese da vista complementar (vista-alvo) e das vistas 

intermediárias. 

Capítulo 5: neste capítulo são apresentados e analisados os resultados provenientes da 

codificação das vistas, dos mapas de disparidades e dos mapas compostos com os 

codificadores, H.264/AVC Intra e Estéreo, e JPEG-2000. Também são apresentados os 

resultados das vistas sintetizadas a partir do conjunto de imagens codificadas. São mostrados 

os resultados com as métricas objetivas, bem como os resultados das análises subjetivas 

realizadas por colaboradores no laboratório do próprio instituto. 

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

obtidos e propostas para trabalhos futuros. 
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2 SISTEMAS ESTÉREO E MULTI-VISTAS 

A visão tridimensional que temos do mundo é resultado da interpretação pelo cérebro das 

duas imagens bidimensionais que cada olho capta a partir do seu ponto de vista. Os sistemas 

de visão estereoscópica tomaram como sua base de estudo, portanto, o sistema visual humano 

onde as imagens formadas pelos olhos têm uma leve diferença entre elas, levando ao cérebro 

duas imagens diferentes do mundo real (GONZALES, 2004). Essa leve diferença nas 

posições dos objetos nas duas imagens é chamada de disparidade, e é causada pelas diferentes 

distâncias em relação ao observador. O cérebro humano tem a capacidade de processá-las e, a 

partir delas, estimar as distâncias relativas dos objetos ao observador, gerando assim a 

sensação de profundidade. Podem-se usar duas (sistema estereoscópico) ou mais câmeras 

(sistema multi-vistas) para gerar as diferentes vistas. 

Os sistemas de imagens e vídeo 3D hoje existentes permitem maior liberdade no que diz 

respeito à posição do observador do que os sistemas que intentam fazer o uso de displays 

auto-estereoscópicos (YUHUA, 2009). 

A seguir, são apresentados os conceitos básicos de sistemas estereoscópicos, e algumas 

tecnologias de displays, em particular de displays auto-estereoscópicos multi-vistas. Tais 

displays necessitam de mais do que duas vistas apenas para fornecer a sensação de 

profundidade sem o uso de óculos. 

2.1 FORMAÇÃO DE IMAGENS ESTÉREO 

Na análise de sistemas estéreo alguns passos importantes são definidos (BARNARD E 

FISCHLER, 1982): 

 Aquisição das vistas (par estéreo); 

 Modelagem das câmeras; 

◦ Aquisição de parâmetros intrínsecos e extrínsecos; 

◦ Retificação das vistas (correção de distorções geradas pelas lentes por 

exemplo) 

 Casamento ou correspondência de pontos homólogos (matching); 
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◦ Geração dos mapas de disparidades; 

◦ Reconstrução do objeto 3D  

◦ Geração dos mapas de profundidade; 

 Interpolação. 

Grande parte dos processos supracitados não será abordada com profundidade nesta 

dissertação, uma vez que o trabalho usa como uma ferramenta os resultados da compressão de 

pares estéreo e mapas de disparidade. No entanto, a geração dos mapas de disparidade é um 

ponto relevante, bem como as suas características.  

2.2 SISTEMAS ESTÉREO 

No que diz respeito à geometria de um sistema de imagens estéreo, convencionalmente 

tem-se um par de câmeras, que devem possuir a mesma distância focal f, e devem ter os seus 

eixos ópticos paralelos entre si e separados por uma distância horizontal chamada de linha de 

base (baseline) (FAUGERAS, 1993). 

Define-se convencionalmente que o deslocamento entre os centros ópticos das duas 

câmeras é puramente horizontal de modo que a posição dos pontos correspondentes nas duas 

imagens pode diferir apenas na componente horizontal. Desse modo, no processo de se fazer 

o casamento entre os pontos homólogos das duas vistas, a busca se dá apenas em uma 

dimensão, o que facilita muito o processo. Essa busca apenas na horizontal é conhecida como 

restrição epipolar e a linha de busca chamada de linha epipolar. No entanto, existem sistemas 

de imagem e vídeo estéreo que não possuem câmeras paralelas e, devido a isso, não se pode 

fazer a consideração de disparidade puramente horizontal. Para tais casos é necessário um 

procedimento mais complexo para a obtenção dos vetores de disparidades, uma vez que eles 

podem existir também no eixo vertical.  

A FIG. 2.1, a seguir, mostra um esquema de como a disparidade é calculada pela 

diferença que existe entre as distâncias dos pontos PE e PD que consistem nas projeções do 

mesmo ponto do objeto P(x,y,z) nas vistas da esquerda e da direita respectivamente. A 

chamada baseline ou linha de base é a linha que vai do centro óptico de uma câmera até a 

outra (DHOND E 

AGGARWAL,1989),(FAUGERAS,1993).
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FIG. 2.1: Representação geométrica do sistema de câmeras estéreo  

(DHOND E AGGARWAL, 1989) 

Onde os pontos PE e PD são formados respectivamente pelos pontos (xE,yE,zE) e 

(xD,yD,zD), considerando um esquema apenas com deslocamento horizontal entre os eixos 

ópticos das câmeras TX. Por isso ambos os pontos apresentam a mesma coordenada zE = zD e 

yE = yD . 

Da câmera da esquerda temos que os pontos coordenados 
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FIG. 2.2: Distância entre os pontos homólogos do par estéreo na linha epipolar estéreo 

(disparidade) (DHOND E AGGARWAL, 1989) 

Onde a disparidade d  entre os pontos coordenados XE e XD é dada por: 
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Onde d é a disparidade entre as duas vistas, f é a distância focal das câmeras, Tx é a 

coordenada do plano focal da câmera da direita no eixo das abscissas, XE e XD são as 

coordenadas no eixo x das projeções do objeto no plano focal das câmeras esquerda e direita 

respectivamente, YE e YD ,são as coordenadas no eixo y e Z é a profundidade do objeto em 

relação às câmeras. Percebe-se que a disparidade é uma função inversamente proporcional à 

profundidade. Isso quer dizer que quanto mais próximo um objeto está do plano de captura 

das câmeras do par estéreo, maior a disparidade apresentada e vice-versa.

 Para sistemas ditos calibrados, é usual ter as duas câmeras com mesma distância focal e 

alinhadas em um mesmo plano horizontal, como já mencionado acima. Dessa forma 

considera-se a disparidade apenas na horizontal. 

Na modelagem e calibração das câmeras, levam-se em consideração as características 

intrínsecas e extrínsecas das mesmas. As características intrínsecas consistem em parâmetros 

como a distorção das lentes, a distância focal, centro da imagem, entre outros. Já as 

características extrínsecas descrevem a relação entre as duas câmeras e consistem na posição 

das câmeras em relação a um sistema de coordenadas reais considerando-se a rotação e 

translação, entre outros. Incluindo ainda dentro desse tópico o processo de retificação, 

consiste em uma etapa virtual, para garantir que as linhas epipolares (ILIAS, GEORGE E 

LAZAROS, 2006), (FAUGERAS, 1993) estejam paralelas às linhas das imagens (linhas de 

varredura horizontais), bem como remover distorções causadas pelas lentes garantindo assim 

que os pontos correspondentes apareçam na mesma linha de varredura.  
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2.3 MAPAS DE DISPARIDADES  

Ao ser feito o casamento dos pontos homólogos nas vistas do par estéreo (no caso XE e 

XD , FIG 2.2) e, dessa forma obtidos os vetores de disparidade, gera-se um mapa conhecido 

como mapa de disparidades que contém as informações das diferenças entre as duas vistas. 

Esses mapas podem conter valores reais (ponto flutuante) caso o processo de casamento 

(matching) tenha sido feito com precisão fracionária, ou valores inteiros. Com o intuito de se 

comprimir e transmitir os mapas usando um codificador de imagens é conveniente representá-

los em tons de cinza. No entanto, mapas com precisão fracionária terão que ser representados 

com precisão inteira, podendo comprometer a informação de disparidade. 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 podem prejudicar a reconstrução do 

objeto (ou cena) 3D. 

Para pares estéreos de imagens sintéticas (onde todos os valores das disparidades são 

conhecidos), têm-se todas as informações necessárias para a obtenção dos mapas de 

disparidades de maneira exata. Devido a isso, tais mapas são conhecidos como “Ground 

Truth”, ou seja, “Marco Verdadeiro”. No entanto, para cenas reais, capturadas, é impossível 

alcançar tamanha exatidão. Devido a isso, muitas pesquisas têm sido feitas de modo a tentar 

alcançar uma estimativa o mais precisa possível das disparidades. Várias técnicas têm sido 

desenvolvidas visando essa melhoria (KANADE E OKUTOME, 1994), (DANIEL e 

RICHARD, 2003).  

Na FIG. 2.3 as duas imagens superiores (sintéticas) foram geradas por computador e 

consistem em pontos pretos e brancos aleatórios mapeados em coordenadas diferentes na 

imagem esquerda e direita. A imagem inferior esquerda mostra o mapa de disparidades, da 

vista da esquerda para a direita, em escala de cinza. As três regiões distintas do mapa revelam 

que a existência de três valores de disparidade: um valor para o quadrado externo (tom de 

cinza mais escuro), um valor para o quadrado do meio (tom de cinza médio), e um valor para 

o quadrado mais interno (tom de cinza mais claro). Como as vistas foram geradas por um 

programa de computador, sabe-se, exatamente, os valores de cada ponto dos mapas de 

disparidade. Os pontos que não foram encontrados simultaneamente nas duas vistas, 

chamados de pontos oclusos, são mostrados na parte inferior direita. Ou seja, são pontos 

vistos por uma das vistas e oclusos para a outra vista. 
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FIG. 2.3: Par estéreo gerado por computador (acima), mapa de disparidade entre as vistas 

do par estéreo (abaixo na esquerda), pontos que não apresentam correspondência 

entre as duas vistas (abaixo na direita) 
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FIG. 2.4: Reconstrução da imagem tridimensional a partir das informações obtidas do 

par estéreo da FIG. 2.3  

A FIG. 2.4 mostra a imagem tridimensional reconstruída a partir das informações obtidas 

do par estéreo da FIG. 2.3. Os valores das disparidades do quadrado mais externo são nulos, e 

as dos quadrados mais internos são de 15 pixels e 35 pixels de deslocamento, 

respectivamente. A FIG 2.4 é conhecida como „bolo de noiva‟. 

No processo de matching (casamento) dos pontos homólogos, os algoritmos realizam 

uma busca dos pontos mais similares entre as duas vistas, respeitando a busca restrita apenas 

no plano horizontal para sistemas de câmeras paralelas FIG. 2.5. 
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FIG. 2.5: Casamento dos pontos homólogos entre as duas vistas estéreo  

(MATTOCCIA, 2009). 

O processo de casamento 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 a reconstrução da imagem em três dimensões.  

A FIG. 2.6 mostra o par estéreo MIDD1 (VISION. MIDDLEBURY.EDU, 2010) 

capturado de uma cena real por um sistema calibrado e os respectivos mapas de disparidades 

gerados entre as duas vistas. A imagem ilustrada pela FIG 2.6(a) consiste na imagem da 

esquerda e a imagem ilustrada pela FIG 2.6(b) consiste na imagem da direita do par estéreo. 

Os mapas de disparidades apresentados pelas FIG 2.6 (c) e (d) foram tomados da vista da 

esquerda para a direita e da vista da direita para a esquerda respectivamente. Em ambos os 

mapas, os pontos representados com o tom preto consistem em regiões onde não se foi 

possível fazer o casamento devido a alguma dificuldade encontrada no processo de matching, 

ou por estarem oclusos. Os fatores que podem dificultar e até impedir o casamento entre os 
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pontos homólogos estão detalhados em (MATTOCCIA, 2009). Os problemas mais comuns 

são a variação fotométrica, presença de ruído, distorção perspectiva, padrões repetitivos, 

pouca textura, e pontos oclusos (MATTOCCIA, 2009). 

FIG. 2.6: Par estéreo MIDD1 – Vista 1 (a), Vista 5 (b) e mapas de disparidades da 

esquerda para a direita (c) e da direita para a esquerda (d) 

(VISION.MIDDLEBURY.EDU, 2010). 

Os métodos para correspondência das vistas podem ser baseados em área (area-based) 

(YANG ,2008) ou baseados em pontos de interesse pré-adquiridos da imagem (feature-based) 

(TANG, 2006). Nos métodos baseados em área, usa-se considerar um pixel e para a área em 

torno do mesmo aplica-se uma medida de erro para indicar o grau de similaridade em relação 

a uma área de mesmo tamanho na outra vista. Tais métodos têm tido sucesso na análise de 

imagens aéreas de terrenos, onde a superfície varia, em geral, contínua e suavemente. No 
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entanto, esses métodos são bastante sensíveis a ruídos, e não funcionam bem em regiões de 

baixa textura, áreas oclusas e também não apresentam boa precisão na localização de 

descontinuidades. 

Nos métodos baseados em pontos de interesse pré-adquiridos da imagem, as principais 

características usadas são os pontos localizados nas descontinuidades, denominados edgels 

(MOALLEN, 2002). Esses pontos de descontinuidades, bem como corners e junções, são 

muito importantes no processo de matching, pois eles constituem pontos de grande 

confiabilidade para a correspondência entre as duas vistas.  

Em ambos os métodos mencionados, em geral, existem regiões onde não se é possível 

fazer a correspondência dos pontos homólogos, não existindo, dessa forma, nenhuma 

disparidade. Para isso, usa-se interpolar valores para tais regiões (MOALLEN, 2002). 

É importante observar algumas características dos mapas de disparidade. A informação de 

disparidade tende a variar suavemente dentro de um mesmo objeto. Mudanças abruptas 

ocorrem, em geral, nas bordas dos objetos. Ou seja, quando se tem uma variação de 

profundidade. Como as disparidades podem ser representadas como imagens em escala de 

cinza, onde cada pixel da imagem corresponde a um valor de disparidade, o mapa de 

disparidades pode ser considerado uma imagem homogênea. 

2.4 MAPA DE OCLUSÕES 

Em um sistema estéreo, devido à diferença de posições das câmeras de captura, existem 

regiões que estão presentes em uma das vistas do par estéreo, mas não aparece na outra. 

Assim, não é possível fazer a correspondência entre esses pontos. Tais regiões são chamadas 

de oclusões e são representadas no mapa de oclusões. Os pontos que não apresentam 

correspondência nas vistas são representados em preto e os pontos que apresentam 

correspondência entre as vistas são, usualmente representados em branco. Dessa forma têm-se 

visualmente as regiões que ficaram oclusas em uma das vistas em relação à outra como 

mostra a FIG. 2.7. 



34 

 

 

FIG. 2.7: Mapa de oclusões do par estéreo MIDD1 tomado da vista da direita para a vista da 

esquerda. 

O interessante é que os mapas de oclusão podem ser representados apenas com pixels 

pretos e brancos. Tal forma de representação facilitará o processo de compressão proposto 

nesta dissertação para o mapa de oclusões.  

2.5 SISTEMAS MULTI-VISTAS 

Um vídeo multi-vistas consiste em um conjunto de câmeras que captam a mesma 

informação do mundo real de diferentes ângulos (FIG 2.8). As motivações para um vídeo 

multi-vistas são possibilitar a visão de uma mesma cena de diferentes ângulos, e viabilizar o 

funcionamento de displays auto-estereoscópicos (sem o uso de óculos). Um caso particular de 

vídeo multi-vistas é o vídeo estéreo, que utiliza apenas duas câmeras para capturar uma 

mesma cena do mundo real, através de ângulos diferentes.  

Entretanto, tal funcionalidade ainda encontra alguns obstáculos. Um deles é a quantidade 

de informação necessária que deve chegar ao usuário. Em vez de apenas uma sequência de 

imagens capturada por uma câmera, terão que ser transmitidas, duas, três, ou mesmo oito 

sequências da mesma cena. Assim, faz-se necessário um sistema de compressão eficiente de 

forma a minimizar o máximo possível a quantidade de informação a ser transmitida, 

preservando a qualidade das imagens.  

Uma solução é manter o sistema estéreo, e usar o formato vídeo acrescido da informação 

de profundidade (video+depth format) proposto em (FEHN et al, 2002). O MPEG (ISO/IEC 
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JTC1/SC29 WG11) lançou um padrão denominado MPEG-C Part 3 (ISO/IEC23002-3,2007) 

que comprime e transmite vídeo monocular e dados auxiliares (disparidade/profundidade). 

 

FIG. 2.8: Sistema convergente de câmeras multi-vistas (JIANGBO, 2007). 

A Seção 2.6 mostra como é possível criar a sensação de profundidade sem o uso de 

óculos. 

2.6 TECNOLOGIA DE DISPLAYS 

Existe uma grande variedade de sistemas de displays 3D. Sendo que os mais comuns são 

os sistemas clássicos com duas vistas (estéreo) e óculos. Os sistemas ditos auto-

estereoscópicos (sem a necessidade de uso de óculos) têm usado mais do que duas vistas 

(multi-vistas) para levar a sensação tridimensional ao observador. Apesar de que os displays 

exibem (emitem) mais do que uma vista ao mesmo tempo, a tecnologia garante que o 

espectador veja apenas um par estéreo (VETRO, 2008). 

O Sistema Visual Humano (SVH) utiliza várias informações perceptuais para perceber o 

mundo em 3D. Tais informações também estão presentes no mundo 2D, incluindo as 

oclusões, a perspectiva (ponto de vista), o tamanho aproximado dos objetos (conhecemos os 

tamanhos de muitos objetos do mundo real), e a perspectiva atmosférica (objetos mais 

distantes parecem ter cores mais pastéis) (DODGSON, 2005). No entanto, nas palavras de 

(DODGSON, 2005), algumas destas informações não estão presentes nas imagens 2D: 

• paralaxe estéreo—ver uma imagem diferente com cada olho (sensação de disparidade); 

• paralaxe de movimento—ver imagens diferentes quando se move a cabeça; 

• acomodação—as lentes do olho focalizam o objeto de interesse; e 
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• convergência—ambos os olhos convergem para o objeto de interesse. 

 

FIG. 2.9: Princípio do display autoestereoscópico multi-vistas (DODGSON, 2005) 

Os displays autostereoscópicos produzem imagens 3D sem a necessidade de uso de 

óculos para o espectador. Os displays 3D, que requerem o uso de óculos para os usuários, 

apresentam duas imagens diferentes no mesmo plano da tela. De alguma forma, os óculos 

selecionam qual imagem vai para o olho esquerdo e qual vai para o direito. Os sistemas de 

displays 3D auto-estereoscópicos, baseados em multi-vistas, combinam os efeitos de paralaxe 

estéreo e de paralaxe de movimento para prover imagens 3D sem a necessidade de óculos 

(DODGSON, 2005), (VETRO, 2008). A FIG 2.9 ilustra o princípio do display 

autoestereoscópico baseado em multi-vistas. A FIG 2.9(a) ilustra os conceitos de paralaxe 

estéreo, e de movimento. Quando o espectador olha para a tela ele vê uma imagem diferente 

com cada olho, e se ele move a cabeça ele vê imagens diferentes. Já a FIG 2.9(b) mostra que 

se pode limitar o número de imagens, criando-se compartimentos „virtuais‟, ou setores. 

Assim, cada imagem somente é visível dentro do seu compartimento. Ainda existe o paralaxe 

estéreo, bem como o paralaxe de movimento que, desta vez apresenta saltos quando o 

observador vai de um compartimento (ou setor) ao outro. Desta forma, um número inferior de 

vistas vai fornecer as informações de paralaxe estéreo, e de movimento. Na FIG 2.9(c) o 

display autostereoscópico 3D apresenta uma imagem diferente para cada setor, produzindo a 

sensação de paralaxe estéreo, e de movimento a partir de um pequeno conjunto de vistas. 

A FIG. 2.10 exibe um observador na posição 1 (Pos1, ou seja, um determinado ponto de 
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vista) que vê as vistas V1 e V2 com os olhos direito e esquerdo, respectivamente. Outro 

observador localizado na posição 3 (Pos3) observa as vistas V6 e V7. Desta forma, o display 

está exibindo informações 3D para mais de um observador. Agora, se o espectador que estava 

localizado na Pos1 se move para a Pos2, as vistas V2 e V3 ficam visíveis para os olhos direito 

e esquerdo, respectivamente. Sendo V1 e V2 as vistas de um par estéreo com uma baseline 

similar ao afastamento dos dois olhos de um ser humano, as vistas V2 e V3 também são um 

par estéreo, e assim por diante. Então, se um observador se mover na frente de um display 3D 

com estas características, ele vai ter a sensação 3D com objetos ficando oclusos e visíveis (de 

acordo com a sua profundidade). Esta sensação seria equivalente á de paralaxe de movimento 

se o número de vistas fosse bem alto (VETRO, 2008). No entanto, o salto é perceptível e o 

número de vistas é restrito. Ou seja, a FIG 2.10 é similar aos princípios apresentados na FIG 

2.9. 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.  

 

FIG. 2.10: Pos: Ponto de vista, R: olho direito, L: olho esquerdo, V: vista/imagem, D: 

profundidade (VETRO, 2008) 

Uma solução é manter o sistema estéreo, e usar o formato vídeo acrescido da informação 

de profundidade (video+depth format) proposto em (FEHN et al, 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 (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 Image-Based Rendering-

DIBR) 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 



38 

 

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

daquele mesmo ponto de vista. 

2.7 CONCLUSÕES 

Neste capítulo foram apresentados alguns tópicos importantes no processo de 

reconstrução de um objeto 3D. Como um dos objetivos deste trabalho é a compressão dos 

mapas de disparidades, algumas características dos mesmos são importantes para o processo 

de compressão adotado. Da mesma forma, o conteúdo do mapa de oclusões, também foco do 

sistema de compressão proposto, foi apresentado. 

Apesar das informações contidas nas seções dedicadas à obtenção dos mapas de 

disparidades não terem aplicação direta neste trabalho, a idéia foi apresentar as dificuldades 

no cálculo de um mapa de disparidades ressaltando uma característica inerente aos mapas não 

sintéticos, que é a imprecisão no processo de casamento. 

Também foi apresentado o conceito de imagens/vídeos multi-vistas e a necessidade de se 

encontrar um método eficiente de se gerar o efeito ´de olhar ao redor´ (´look around´) 

proporcionado por um grande número de câmeras com um número menor de câmeras, na caso 

apenas duas. O processo de geração da sensação 3D em displays auto-estereoscópicos com o 

uso de apenas duas imagens, ou mesmo uma, também foi apresentado. 
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3 COMPRESSÃO DE IMAGENS 

Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos do processo de compressão, os 

padrões de codificação selecionados, bem como alguns métodos de compressão de sistemas 

estéreo e de mapas de disparidade/profundidade. 

Informações (gráficos, imagens, vídeos e áudio) não comprimidas, chamadas 

informações brutas, requerem uma alta capacidade de armazenamento e uma grande largura 

de banda de transmissão. Apesar do rápido progresso na capacidade de armazenamento, 

velocidade de processamento e desempenho dos sistemas de comunicação digital, a demanda 

por capacidade de armazenamento de dados e largura de banda de transmissão de dados ainda 

continua a superar a capacidade oferecida pelas tecnologias disponíveis. Assim sendo, é 

necessário um processo para representar a informação com um número reduzido de bits em 

relação à sua representação original. Tal processo é denominado de compressão.  

No processo de compressão, busca-se tirar proveito das informações que são redundantes. 

No caso de imagens estáticas, o grau de redundância, no caso espacial, é medido pelo índice 

de correlação entre os pixels vizinhos. Em geral, quanto maior for o grau de correlação da 

imagem, maior tende a ser a taxa de compressão. Esse processo é menos efetivo quando se 

tem uma imagem com baixo nível de correlação (e.g. alto nível de detalhes). As técnicas de 

compressão podem ser classificadas como: 

 Sem perdas – em esquemas de compressão sem perdas, a imagem reconstruída, 

é idêntica à imagem original. No entanto, esse tipo de codificação proporciona uma 

taxa compressão moderada, quando comparada às taxas das técnicas de compressão 

com perdas. 

 Com perdas – em esquemas de compressão com perdas, a imagem reconstruída 

é similar à imagem original, mas não idêntica, como no caso anterior. No entanto, esse 

tipo de codificação tem um grande uso em vários tipos de aplicações. Tais aplicações 

podem valer-se das limitações do sistema visual humano que não identifica as 

diferenças entre a imagem original e a comprimida (contanto que a taxa de 

compressão não cause artefatos perceptíveis). Além disso, existem aplicações que não 

necessitam de imagens com alta qualidade. Desta forma, é possível ter imagens com 
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uma qualidade aceitável representadas com uma pequena quantidade de bits.  

Um ponto importante a ser ressaltado é justamente o compromisso entre a taxa de 

compressão e a qualidade da imagem comprimida. Os ganhos em taxa e distorção é que vão 

determinar o desempenho de um determinado sistema de compressão. Taxas de compressão 

muito elevadas tendem a gerar imagens com baixa qualidade (alta distorção). A seguir, são 

apresentados os codificadores de imagem selecionados para o sistema de compressão 

proposto nesta dissertação. 

3.1 PADRÕES DE COMPRESSÃO 

Hoje, existem muitas alternativas para compressão de imagens digitais a serem 

escolhidas. Entre elas têm-se em evidência os codificadores JPEG-2000 (ISO/IEC 15444-1: 

2004) para imagens estáticas e H.264/MPEG-4 AVC (ITU-T,ISO/IEC JTC1) para imagens 

estáticas e sequências de imagens. Ambos os padrões foram selecionados para comprimir 

alguns tipos de imagens do sistema de compressão proposto. Recentemente, o padrão 

H.264/AVC recebeu uma extensão para sequências multi-vistas e estéreo denominada 

Multiview Video Coding-MVC (VETRO, 2010). Tal extensão apresenta um desempenho 

superior à sua versão monocular, e também é empregado nesta dissertação. 

Com a finalidade de avaliar os diferentes processos de compressão, é necessário 

determinar a taxa de compressão e a qualidade da imagem reconstruída. A tarefa de se medir a 

qualidade visual da imagem é difícil, devido aos inúmeros fatores que podem afetar o 

resultado. Embora a qualidade visual seja inerentemente subjetiva, há métodos de medida de 

qualidade denominados objetivos. Tais métodos não traduzem com precisão a avaliação 

subjetiva, embora sejam largamente utilizados por serem facilmente empregáveis.  

A medida de avaliação objetiva de qualidade de imagens mais conhecida (e usada) é o 

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). O seu cálculo é rápido e amplamente utilizado para se 

comparar a qualidade da imagem original com a imagem reconstruída. É uma métrica dita 

totalmente referenciada, por necessitar da imagem original para ser calculada. No entanto, 

nem sempre os valores de PSNR equivalem a uma medida da qualidade subjetiva. 

A outra métrica usada neste trabalho é o índice Structural Similarity (SSIM) – 

Similaridade Estrutural que mede três componentes: a similaridade da luminância, a 

similaridade do contraste e a similaridade estrutural. Apesar de, como a PSNR, não ter 

correlação direta com métodos de avaliação subjetiva, esta se aproxima mais dos resultados 
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das avaliações subjetivas do que a primeira.  

No APÊNDICE 1 mais detalhes sobre as métricas objetivas e subjetivas são apresentadas. 

O padrão JPEG-2000, diferentemente do seu predecessor o padrão JPEG (ISO/IEC JTC 

1, 1991) que é baseado na Discrete Cosine Transform (DCT) – Transformada Cosseno 

Discreta – e na codificação por entropia (Huffman), adota a transformada wavelet e um 

codificador aritmético. O JPEG-2000 inclui algumas ferramentas interessantes, tais como 

escalabilidade em termos de qualidade e de resolução, marcação de regiões de interesse 

(ROI), e compressão com perdas e sem perdas.  

O padrão H.264/AVC, apesar de ter como objetivo principal a compressão de víde, tem 

um perfil de compressão para imagens estáticas que apresenta um excelente desempenho. O 

padrão H.264/AVC tem um desempenho superior em termos de taxa-distorção ao JPEG-2000, 

sendo as ferramentas de predição Intra, Context-Adaptive Arithmetic Coding (CABAC) e 

transformadas com tamanhos de bloco variáveis (4×4 e 8×8) as maiores responsáveis pelo 

ganho. 

Em (MARPE, GORDON e WIEGAND, 2005), (CHO, BOJKOVIC, MILOVANOVIC, 

LEE e HWANG, 2007) e (WANG, BOVIK, SHEIK e SIMONCELLI, 2004), foram feitas 

análises do desempenho dos codificadores H.264/AVC HP (High Profile) Intra e JPEG-2000 

para imagens monocromáticas e coloridas. Os resultados experimentais mostram que o 

H.264/AVC HP Intra apresenta resultados melhores do que o JPEG-2000 em termos de taxa-

distorção (PSNR) considerando imagens monocromáticas. Resultados de avaliações 

subjetivas obtidas a partir do estudo feito em (CHO, BOJKOVIC, MILOVANOVIC, LEE e 

HWANG, 2007) mostra que a qualidade da imagem obtida através da codificação com o 

H.264/AVC Intra é superior a obtida pelo JPEG-2000. Os resultados obtidos em termos de 

Similaridade Estrutural (SSIM) para imagens monocromáticas, apresentados em (WANG, 

BOVIK, SHEIK e SIMONCELLI, 2004) também são em favor do H.264/AVC HP Intra. Para 

imagens coloridas os resultados apresentados por esse estudo para as componentes de 

luminância reportam um resultado favorável ao JPEG-2000 em termos de SSIM. 

Para aperfeiçoar a eficiência de codificação, além da exploração das redundâncias 

espaciais intra-quadros, e das temporais ao longo das sequências monoculares, a extensão do 

H.264/AVC denominada MVC explora as redundâncias inter-vistas. Assim, 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.  
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3.2 JPEG-2000 

O padrão JPEG-2000 (Joint Photographic Experts Group) (ISO/IEC 15444-1:2004) 

finalizado em 2001, definiu um novo esquema de codificação de imagens usando técnicas de 

compressão baseadas em DWT (Discrete Wavelet Transform) (MALLAT, 1999). Sua 

arquitetura é útil para muitas aplicações, incluindo distribuição de imagens via internet, 

aplicações móveis, sistemas de fax, impressões, sistemas de segurança, fotografia digital, 

imagens médicas, entre outras.  

O padrão JPEG-2000 provê tanto a compressão com perdas como a compressão sem 

perdas. Portanto, pode ser usado para aplicações que exijam imagens de alta qualidade em 

harmonia com as limitações de armazenamento e transmissão. 

Para taxas de compressão muito altas, o JPEG-2000 começa a borrar a imagem, mas 

ainda assim ela se mantém inteligível. Os artefatos do MPEG (ISO/IEC/JTCI/SC29/WGI, 

1993) ou JPEG (ISO/IEC JTC 1, 1991) são muito mais visíveis, gerando um efeito de 

blocagem em altas taxas de compressão. A alta qualidade de imagem em médias a altas taxas 

de compressão e conteúdos com bastante movimento, a falta de artefatos de blocagem e a alta 

eficiência fazem do JPEG-2000 ideal para aplicações em alta definição como cinema digital, 

câmeras de alta definição, entre outros.  

Muitas aplicações requerem um controle preciso da taxa de bits, o qual o JPEG-2000 

pode prover. Esse controle preciso é possível porque um quadro ou campo inteiro é tomado de 

uma vez; este é então quebrado em blocos de códigos que podem ser processados 

independentemente. Maiores detalhes podem ser obtidos em (Joint Photographic Experts 

Group, ISO/IEC 15444-1:2004). Nos sistemas que usam a transformada cosseno discreta 

(DCT), o controle preciso da taxa de bits é difícil, pois o passo de quantização é alterado para 

garantir o controle de taxa. A fim de se controlar de modo mais preciso a taxa de bits em 

sistemas que utilizam apenas a DCT, a informação deve ser repetidamente reprocessada e 

requantizada. O algoritmo de controle de taxa usado no JPEG-2000 trunca cada bitstream para 

atender uma taxa de bits alvo. Faz isso ajustando o truncamento e requantizando cada bloco 

de código conforme o necessário. Além da programação da taxa de bits de destino, a norma 

permite ao usuário especificar uma determinada qualidade métrica. Neste caso, a taxa de bits 

alvo irá variar para atender o fator de qualidade especificado, desde que o desempenho não 

caia abaixo de uma relação sinal-ruído previamente especificada (BAKO, 2004). 
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DO PADRÃO JPEG-2000 

O padrão JPEG-2000 apresenta muitas características importantes que o diferenciam dos 

padrões que o precederam. Apenas algumas destas características serão abordadas neste 

capítulo, por serem consideradas relevantes ao trabalho de pesquisa. 

Comprimida uma vez – descompressão de várias formas – No padrão JPEG-2000, na 

compressão se define a máxima resolução e máxima qualidade a ser usada, incluindo a 

codificação sem perdas. Qualquer tamanho ou qualidade de imagem pode ser decodificada do 

bitstream gerado na compressão incluindo os máximos escolhidos. Também é possível 

realizar um acesso aleatório, descompactando apenas uma determinada região da imagem ou 

um componente específico da imagem. Ambos podem ser realizados região por região com 

diferentes qualidades e resoluções. É importante notar que em cada caso é possível localizar, 

extrair, e decodificar os bytes requeridos da região desejada. Não é necessário decodificar o 

bitstream inteiro antes de extrair o que é de interesse. Na verdade, os bytes extraídos e 

decodificados são geralmente idênticos aos que seriam obtidos se apenas a região desejada da 

imagem fosse codificada. Essa característica do JPEG-2000 é muito importante e útil. Através 

dela pode-se descomprimir uma imagem de várias maneiras dependendo dos dispositivos 

onde serão utilizadas e da taxa da bits disponível (KAREN, 2003). A FIG. 3.1 exemplifica o 

processo mencionado onde um único bitstream é decodificado por vários dispositivos. 

 

FIG. 3.1: Aplicação prática do padrão JPEG-2000. Uma única codificação e várias 

decodificações (KAREN, 2003). 
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Região de interesse – A funcionalidade da ROI (Region of Interest) é importante em 

aplicações onde certas partes da imagem são mais importantes do que outras. Em tais casos, 

essas regiões precisam ser codificadas com maior qualidade do que o plano de fundo ou 

regiões de menor interesse FIG. 3.2. A ROI pode ser estática ou dinâmica. Uma ROI estática é 

definida durante a codificação, já a ROI dinâmica pode ser definida pelo usuário durante uma 

transmissão progressiva. Durante a transmissão da imagem, estas regiões precisam ser 

transmitidas primeiro, ou com maior prioridade (por exemplo, durante transmissão 

progressiva) (KAREN, 2003), (CHRISTOPOULOS, SKODRAS e EBRAHIMI, 2000). 

O padrão trabalha com partições da imagem original. Essas partições consistem em 

blocos que são comprimidos independentemente, sendo tratados como se fossem imagens 

distintas como exemplificado na FIG. 3.3. Depois de dividir a imagem em blocos 

independentes, toma-se em evidência o nível DC de cada um deles em seguida. A DWT 

(Discrete Wavelet Transform) é aplicada em cada bloco independentemente. No decodificador 

são efetuados os passos inversos. A codificação aritmética é o último passo no processo 

(CHRISTOPOULOS, SKODRAS e EBRAHIMI, 2000). 

FIG. 3.2: Exemplo de aplicação de uma região de interesse. 



45 

 

 

FIG. 3.3: Divisão em blocos, ênfase dos níveis DC de cada bloco, transformação de 

cores (opcional) e DWT de cada componente da imagem 

(CHRISTOPOULOS, SKODRAS e EBRAHIMI, 2000) 

 Cabe aqui ressaltar a importância e o porquê dividir a imagem original em blocos e tratá-

los independentemente. Todas as operações, incluindo divisão dos coeficientes, transformada 

wavelet, quantização e codificação por entropia são processadas independentemente em cada 

bloco. Esse processo faz com que se requeira menos memória e, uma vez que cada um é 

processado e reconstruído independentemente, eles podem ser usados para decodificar partes 

específicas da imagem em vez de toda a imagem (CHRISTOPOULOS, SKODRAS e 

EBRAHIMI, 2000). Todos os blocos têm exatamente as mesmas dimensões, com exceção às 

vezes de alguns em áreas de limites inferiores da imagem. Os tamanhos dos blocos são 

definidos arbitrariamente e podem ser até do tamanho da imagem como um todo, ou seja, toda 

a imagem seria considerada como um único bloco. A divisão em blocos resulta em uma 

redução na qualidade da imagem reconstruída. Quanto menores os blocos, são criados mais 

artefatos quando comparados a blocos maiores (CHRISTOPOULOS, SKODRAS e 

EBRAHIMI, 2000). Outra desvantagem é que, quando janelas grandes são usadas, 

frequências mais baixas podem ser detectadas, mas sua posição no tempo é menos certa. Com 

janelas menores, a posição pode ser determinada com maior precisão, mas as frequências mais 

baixas não são detectadas (HANOVE, 2010). 

A DWT é comumente implementada por bancos de filtros com reconstrução perfeita 

(VAIDYANATHAN, 1993). Nessas aplicações, as dimensões dos vetores base estão 

relacionadas ao tamanho de cada filtro e o número de vetores bases estão relacionados ao 

número de canais no banco de filtros. A FIG. 3.4 mostra um exemplo de banco de filtros de 

três níveis e a FIG. 3.5 mostra a divisão das subbandas na imagem, referente aos níveis do 
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banco de filtros. 

O processo de divisão de subbandas se dá dividindo primeiramente um sinal em bandas 

de baixa (L) e alta freqüência (H), com cada banda sendo subamostrada por um fator de 2. 

Dessa forma, apenas o canal de baixa frequência, que possui as informações mais 

significantes, é novamente filtrado em baixas e altas frequências e cada uma dessas novas 

bandas subamostradas por 2. Esse processo é repetido recursivamente até que um número de 

estágios pré-determinados seja alcançado. Para uma imagem, o mesmo processo é realizado 

nas linhas e colunas da mesma. (SILVA, 2005). 

 

 

FIG. 3.4: Banco de filtros wavelets 

 

FIG. 3.5: Subbandas da transformada wavelet numa imagem (L-Baixas frequências e 

H-Altas frequências) 

Para imagens que apresentam um conteúdo com bastante componentes de baixa 

frequência essa transformada consegue compactar a maior parte da energia usando poucos 

coeficientes de alta frequência. Se a imagem apresentar arestas e bordas de objetos a energia 

correspondente é concentrada em alguns coeficientes de alta frequência agrupados 
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espacialmente. Texturas bem detalhadas e complexas nas imagens tendem a contribuir com 

energia para todas as bandas da DWT igualmente. Vários codificadores que são baseados na 

transformada wavelet e que têm alto desempenho, como o JPEG-2000, fazem o uso de 

quantização escalar dos coeficientes da transformada associada a métodos eficientes para 

localizar os coeficientes de maior energia e codificá-los. A eficiência dos codificadores 

baseados nesse método depende do tipo de imagem a ser codificada, considerando-se que se 

pressupõe que a maior parte da energia está concentrada nas baixas frequências e o resto da 

energia nos componentes de alta frequência. Outro ponto positivo ao se usar a DWT é que 

essa transformada elimina o efeito de blocagem. Isso se dá porque a wavelet pode ser 

interpretada como sendo uma função base maior do que o tamanho do bloco em cada banda. 

Assim, ocorre a superposição delas nos blocos adjacentes. Isso faz com que não ocorra o 

efeito de blocos na imagem codificada. Vale à pena ressaltar que na wavelet, o tamanho do 

bloco é dado pela subamostragem geral. Assim, nas bandas de mais alta frequência o tamanho 

do bloco é de 2×2, nas seguintes de 4×4, 8×8 e assim por diante. A FIG. 3.6 a seguir 

mostra uma imagem e sua transformada wavelet. Como pode ser visto em na FIG. 3.6 (b), a 

transformada wavelet contém a maioria dos coeficientes com pequena magnitude. Além disso, 

as bandas são direcionais, ou seja, além da banda de baixa frequência, as demais se dividem 

em horizontal, vertical e diagonal. No processo de compressão de imagens, é importante notar 

que os coeficientes com valores pequenos, que são aproximados a zero depois do processo de 

quantização, tendem a ser agrupados (ver FIG. 3.6 (b)). Isso facilita a codificação, produzindo 

assim altas taxas de compressão (SILVA, 2005). 
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FIG. 3.6: (a) imagem de uma estrutura geométrica octogonal; (b) sua transformada 

wavelet (as partes em branco correspondem a valores positivos; as partes 

em preto correspondem a valores negativos e as partes em cinza 

correspondem a valores 0) (SILVA, 2005) 

3.3 Padrão H.264/MPEG-4 AVC 

O padrão H.264/AVC é o padrão que comprime com eficiência imagens e vídeos desde 

taxas de bits muito baixas até taxas de bits altas, em diferentes resoluções espaciais 

(WIEGAND, SULLIVAN, GISLE e LUTHRA, 2003).  

O padrão H.264/AVC oferece um desempenho superior em termos de taxa-distorção em 

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

Ele foi desenvolvido com o intuito de dobrar a taxa de compressão do padrão dominante, 

MPEG-2 (ISO/IEC CD 13818). Tal objetivo foi alcançado com o uso de um conjunto de 

várias técnicas avançadas que trouxeram inovações no processo de compressão que, no 

entanto aumentou a complexidade computacional em aproximadamente quatro vezes em 

relação ao padrão MPEG-2 (RICHARDSON, 2010). 

Vale ressaltar que não existe uma característica que se destaque isoladamente das outras. 

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. Como 

já mencionado, todas essas novas características aumentam a complexidade de codificação e 

decodificação, tanto em termos de complexidade computacional – fazendo-se necessário a 

implementações em hardware muito mais eficientes, principalmente para o codificador – bem 

como em termos de complexidade de desenvolvimento, devido à existência de muitos mais 

processos e do fato de tais processos serem interdependentes entre si.  

Algumas das suas principais características são listadas no tópico 3.3.1 levando em 

consideração o modo Intra desse codificador. 

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

Multiview Video Coding (MVC). 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 MVC foi projetado para atender os displays auto-

estereoscópicos, que necessitam de um grande número de pontos de vista, e para fornecer ao 
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usuário a sensação de ´look around´. O aspecto chave do MVC é que ele não requer nenhuma 

mudança para os níveis mais baixos (monoculares), apresentando compatibilidade reversa 

(VETRO, 2010). 

3.3.1  IMPORTANTES CARACTERÍSTICAS DO PADRÃO H.264 

A seguir são listadas algumas características do padrão H.264/AVC que fazem dele 

distinto dos outros padrões e tornam possível uma boa obtenção na codificação de imagem e 

vídeo, em particular para a compressão de imagens estáticas. 

3.3.1.1  TRANSFORMADA DCT INTEIRA COM INVERSA EXATA 

Um dos grandes diferenciais que o padrão H.264/AVC trouxe em relação aos outros 

padrões é o de trabalhar com transformada inteira que garante que todos os decodificadores 

decodifiquem o mesmo vídeo ou imagem com a mesma qualidade. Ao se usar uma 

transformada não inteira, as amostras resultantes da decodificação poderiam variar 

ligeiramente de um decodificador para outro. Tal comportamento faz com que o sinal que 

seria utilizado posteriormente para a predição seja degradado. Já o uso de uma transformada 

inteira traz vantagens importantes como: todas as operações podem ser executadas utilizando 

aritmética de inteiros, sem perda de precisão na decodificação; não usa multiplicadores, 

somente somas e deslocamentos são necessários para executar seus cálculos; redução da 

complexidade computacional, simplificando a tarefa de projeto do hardware; o uso de 

números inteiros faz com que a transformação seja mais rápida e com menor consumo de 

potencia, permitindo o uso do H.264/AVC em aplicações móveis.  

3.3.1.2  TRANSFORMADA DE TAMANHO 4×4 

Outra evolução trazida pelo H.264/AVC no processo de transformação é a de tornar a 

transformada consistente com o tamanho do bloco em que se realizam as predições. O padrão 

H.264/AVC usa blocos de pixels 16×16, como tamanho básico dos blocos, mas permite 

subdivisões de blocos com dimensão de até 4×4 pixels. Os blocos menores são vantajosos 

em áreas com alto nível de textura. Além disso, pode-se fazer uma alocação dinâmica dos 

blocos na codificação da imagem de acordo com a característica de cada região. Ou seja, para 
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regiões mais detalhadas atribuem-se blocos menores e para regiões mais homogêneas que 

apresentam grande similaridade espacial, usam-se blocos maiores, buscando assim um 

tratamento diferenciado para as diversas regiões da imagem levando a um resultado mais 

satisfatório do que quando se usam blocos de tamanhos fixos para todas as regiões, 

independentemente de suas características. 

3.3.1.3  ARITMÉTICAS DE 16-BITS 

Nos padrões que antecedem o padrão H.264, tinha-se a necessidade de usar operações 

que tivessem palavras de no mínimo 32-bits, além de ter uma aritmética de pronto flutuante, 

uma vez que as operações não produziam apenas valores inteiros. No padrão H.264, no 

entanto, as operações são especificadas pelas transformadas de modo a utilizar apenas 

operações simples como adição, subtração e deslocamentos. Essa característica leva à 

necessidade de uma aritmética com ponto fixo e com palavras de apenas 16-bits (WIEGAND, 

SULLIVAN, GISLE e LUTHRA, 2003). Esses fatores fazem com que a complexidade do 

hardware necessário para fazer a transformada seja reduzida, bem como a carga 

computacional e, além disso, permite que seja alocada capacidade de processamento para 

outras etapas do processo, como por exemplo, etapas de predição. 

3.3.2 PREDIÇÃO 

A etapa de predição é uma das grandes chaves para se alcançar resultados de compressão 

eficiente. A predição é responsável pelo aproveitamento das informações redundantes na 

imagem e consiste em utilizar valores de amostras já decodificadas para prever ou predizer os 

valores das amostras atuais a serem codificadas. Antes de passar pelo processo de 

transformação, os valores redundantes encontrados são subtraídos das amostras fazendo assim 

com que se reduzam mais ainda os valores a serem codificados. 

Apesar do padrão H.264/AVC ter sido desenvolvido para compressão de vídeos, a sua 

flexibilidade permite que imagens sejam codificadas de modo bastante eficiente. No caso de 

compressão de imagens usa-se o perfil High Intra, uma vez que não existe uma sucessão de 

quadros. Maiores detalhes sobre os diversos perfis e níveis e parâmetros do codificador 

H.264/AVC podem ser encontrados em (RICHARDSON, 2010).   
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3.3.3.1 PREDIÇÃO INTRA (PREDIÇÃO ESPACIAL) 

O padrão H.264/AVC apresenta uma novidade que é a de utilizar amostras das bordas dos 

blocos vizinhos já codificados para explorar redundâncias e realizar uma predição espacial. 

O processo de predição, no modo Intra, remove as redundâncias espaciais usando 

amostras do mesmo quadro. Para sequências de vídeo, o padrão H.264/AVC explora também 

as redundâncias entre quadros adjacentes, conhecidas como redundâncias temporais. Esse 

modo de predição é denominado predição inter. 

O padrão H.264/AVC Intra implementa modos de predição intra diagonais além dos 

modos DC, horizontal e vertical, facilitando a codificação de certos tipos de macroblocos 

cujas transformadas não precisam ser calculadas e ter seus respectivos coeficientes 

transmitidos reduzindo, mais uma vez, a quantidade de bits para codificar os macroblocos. 

Existem dois tipos de predição para as amostras de luminância: modo Intra 4×4 baseado 

na predição de blocos 4×4, e o modo Intra 16×16 que faz a predição de macroblocos 

16×16. No modo Intra 4×4, pode-se escolher entre  nove modos de predição FIG 3.7, um 

deles representa a predição DC, e os oito modos restantes são preditores espaciais com oito 

ângulos diferentes. A predição usando o modo Intra 16×16 é bastante adequada para regiões 

homogêneas da imagem, utilizando quatro modos de predição. Também são quatro os modos 

de predição intra para as amostras de crominância.  

Em vez de usar a DCT em blocos 8×8, o padrão H.264/AVC usa uma transformada 

inteira separável baseada em blocos 4×4, que é um tamanho adequado para a implementação 

em aritmética de 16-bits. Esta implementação reduz os indesejáveis artefatos de ringing, além 

de eliminar o problema da imprecisão na transformação inversa.  

A maneira mais comum de ser feita a predição espacial consiste em se repetir padrões, já 

anteriormente codificados, em uma determinada direção. Essa repetição é realizada a cada 

bloco 4×4 de luminância gerando assim uma granularidade mais adequada na seleção do 

modo ou direção de predição do que com outros tamanhos de bloco. 

A predição espacial ou predição do modo intra, juntamente com algumas outras 

características do padrão, fazem com que este alcance uma melhor taxa de compressão em 

relação aos outros padrões que o antecedem. Como mencionado anteriormente, alguns estudos 

que levam em comparação alguns padrões de codificação para imagens estáticas, mostraram 

que o padrão H.264/AVC apresentou melhor desempenho que o padrão JPEG-2000 e muito 
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melhor ainda em relação ao padrão JPEG. (MARPE, GEORGE e CYCON, 2004), 

(ARAVIND, RAO e KUDVA, 2004). 

Existem nove modos para a predição espacial com blocos 4×4 como mostrados na FIG. 

3.7. Basicamente o esquema prediz e gera valores de pixel em um bloco 4×4 baseado em 

valores dos pixels dos blocos adjacentes que já foram codificados. O ponto chave para um 

melhoramento efetivo na predição espacial usando tais modos consiste em se fazer uma 

correta escolha dos modos de predição para cada bloco. 

 

FIG. 3.7: Métodos de predição intra 4×4 (PANASONIC, 2007b) 

A FIG. 3.8 (a) mostra a imagem original de entrada (sem codificação) e parte da imagem 

expandida obtida por predição intra gerada a partir da imagem de entrada pelo H.264/AVC-

Intra (b). Analisando as imagens, pode-se perceber o bom desempenho da predição espacial. 

                                  (a)                                                                                   (b) 
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FIG. 3.8: Imagem de entrada original (a) e imagem predita por predição intra (b) 

(PANASONIC, 2007b) 

A imagem predita é subtraída da imagem de entrada original e resulta na chamada 

imagem resíduo ou imagem residual, que consiste na diferença entre as duas imagens. A FIG. 

3.9 mostra a imagem residual das duas imagens mostradas na FIG. 3.8. 

 

FIG. 3.9: Imagem residual das duas imagens mostradas na FIG. 3.18  

(PANASONIC, 2007b) 

A diferença entre o bloco atual e o bloco intra é o resíduo, que será quantizado e 

codificado. Devido à quantidade de dados requeridos para representar a imagem residual ser 

pequena por causa da alta precisão de predição intra, muitas vezes grande eficiência de 

compressão pode ser alcançada mesmo apenas com a compressão intra, não utilizando 

compressão no modo inter. 

3.3.3.2  CODIFICAÇÃO  

Para a quantização dos coeficientes transformados, o H.264/AVC usa a quantização 

escalar que é controlada pela seleção do parâmetro de quantização (QP). 

O H.264/AVC usa técnicas de codificação mais complexas que são mais eficientes do que 

as tabelas fixas de código de comprimento variável (VLC) incluídas no MPEG-2. A de menor 

complexidade chama-se Context-Adaptive Variable-Length Coding (CAVLC) usado para 

coeficientes de transformadas, e é mais eficiente do que os métodos usados nos padrões 
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anteriores. A de maior complexidade, Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC): 

comprime, sem perdas, elementos sintáticos da video stream a partir das probabilidades destes 

elementos num dado contexto. Um método simples de VLC é usado para codificar muitos 

elementos sintáticos que não são codificados nem pelo CABAC ou CAVLC. Este método 

chama-se Codificação Exponential-Golomb (Exp-Golomb). 

3.3.3.3  CODIFICAÇÃO MULTI-VISTAS (MVC) 

Um padrão recente de codificação de sequências 3D é o MVC (Multi Video Coding), 

onde a eficiência de codificação foi melhorada com a exploração das redundâncias temporal, 

espacial e inter-vistas como mostrado no esquema da FIG. 3.10. O padrão MVC foi 

especificado como um aperfeiçoamento do H.264/AVC (VETRO, 2010). A eficiência de 

compressão do MVC é proporcional ao número de vistas a serem codificadas e também 

relacionada à complexidade da cena e a resolução das câmeras. O MVC foi projetado 

principalmente para sistemas auto-estereoscópicos, que necessitam de um grande número de 

pontos de vista. O aspecto chave do MVC é que ele não requer nenhuma mudança para os 

níveis mais baixos, apresentando compatibilidade reversa (VETRO, 2010) 

 

FIG. 3.10:  Estrutura de predição do MVC (VETRO, 2010) 

Para aperfeiçoar a eficiência de codificação, além da exploração das redundâncias 

espaciais intra-quadros, e das temporais ao longo das sequências monoculares, o MVC 

explora as redundâncias inter-vistas. Assim, como 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/MPEG-4 AVC 
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incorporou recentemente esta extensão denominada Multiview Video Coding (MVC)  

Um ponto importante da extensão MVC é a existência de uma vista-base que será 

codificada independentemente da outra (ou outras) vista(s). Ela é codificada monocularmente, 

explorando apenas as redundâncias espaciais e temporais. Este aspecto garante a 

compatibilidade reversa com os sinais 2D. A estrutura de predição é mostrada na FIG 3.10. 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. 

Assim como o padrão MPEG-2, o padrão H.264/AVC determina um conjunto de 

ferramentas de codificação que deve ser suportadas pelo decodificador. No caso desta 

dissertação, há dois perfis (profiles) de interesse: o perfil High 10 Intra, e o perfil Stereo High, 

limitado a duas vistas apenas. A FIG 3.11 mostra os perfis do H.264/AVC 

 

FIG. 3.11:  Perfis do padrão H.264/AVC (VETRO, 2010) 

3.4 JBIG22 

O padrão JBIG2 – Joint Binary Image Experts Group (JBIG2) é um padrão da ITU 

finalizado em 1993 para a compressão de imagens binárias que foi desenvolvido com o intuito 

de alcançar melhoras na compressão das informações de informações binárias utilizadas pelos 

sistemas de fax.  

O padrão usa um codificador aritmético binário adaptativo baseado em contexto similar 
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ao usado pelo também codificador binário IBM Q-Coder (PENNEBAKER, MITCHELL, 

LANGDON e ARPS, 1988).  

Duas das principais características do JBIG2 são: 

 Compressão sem perdas de imagens de um bit por pixel. 

 Codificação progressiva ou seqüencial da imagem. 

O JBIG2 destina-se a substituir completamente os algoritmos menos eficientes MR 

(Modified Read) e MMR (Modified Modified Read) (YAMAGUCHI N., IDA T. and 

WATANABE T, 1997) usados pela CCITT.  

Neste trabalho, o uso do JBIG2 fica limitado à compressão dos mapas de oclusões. 

3.5 MÉTODOS DE COMPRESSÃO DE MAPAS DE DISPARIDADE 

Conforme descrito no capítulo 2, os mapas de disparidade (profundidade) tendem a 

apresentar valores altamente correlatados dentro do mesmo objeto. Bordas indicam saltos de 

profundidade (ou seja, de um objeto para outro). Assim, uma vez que as disparidades variam 

suavemente dentro dos mesmos objetos, espera-se comprimir eficientemente aplicando-se 

uma transformação de domínio seguida pela quantização e codificação. Uma maneira direta é 

usar o estado-da-arte em termos de codificadores, como os padrões H.264/MPEG-4 AVC e 

JPEG-2000. Tais padrões, no entanto, podem causar artefatos indesejáveis nos mapas 

comprimidos, comprometendo o desempenho dos métodos de geração de vistas virtuais. 

Recentemente, vários métodos foram propostos para comprimir mapas de 

disparidade/profundidade quando representados em tons de cinza. 

Em (GRAZIOSI et al., 2010a) e (GRAZIOSI et al., 2010b) os mapas são codificados 

usando o algoritmo Multidimensional Multiscale Parser (MMP). Tal método preserva as 

bordas dos mapas, onde – em geral – ocorrem as mudanças de profundidade, permitindo que 

algoritmos de geração de vistas virtuais criem as imagens intermediárias com muita precisão. 

O MMP é um algoritmo baseado em blocos que combina predição com casamento 

aproximado de padrões recorrentes em múltiplas escalas (CARVALHO, 2001). O algoritmo 

tenta representar um bloco de dados de entrada usando versões dilatadas ou contraídas de 

blocos anteriores. Como o MMP não se baseia em qualquer transformação para o domínio da 

frequência, ele não fica sujeito aos efeitos danosos de quantização nas regiões de alta 

freqüência como os baseados na DCT, por exemplo. 

Em (MERKLE, 2009) é apresentado um algoritmo que emprega uma decomposição em 
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quad-tree da imagem. Tal método também preserva as bordas dos mapas, embora não 

apresente um bom desempenho em termos de taxa-distorção quando comparado com o padrão 

H.264/AVC. 

O padrão JPEG-2000 possui uma ferramenta que evita os artefatos nas regiões das 

bordas. O padrão faz uso da Region of Interest (ROI), e codifica o mapa de disparidades em 

partes. Em (KRISHNAMURTHY, 2001), o codificador JPEG-2000 é usado aplicando-se a 

ROI nas regiões de borda, que são codificadas separadamente usando-se diferentes bit planes. 

No entanto, este método não é aconselhável para pares stereo que apresentam muitos objetos 

em diferentes profundidades. 

Este trabalho limita-se a usar os padrões H.264/AVC e JPEG-2000 para a compressão das 

imagens em tons de cinza, combinados com o uso do padrão JBIG2 para a codificação dos 

mapas de oclusão. A contribuição da tese está na geração de um mapa auxiliar, mapa 

composto, que substitui uma das vistas do par estéreo, e apresenta um compromisso em 

termos de taxa-distorção superior ao da vista original. 

3.6 CONCLUSÕES 

O desempenho do padrão H.264/AVC Intra é superior ao do padrão JPEG-2000 para 

grande parte das imagens. No entanto, os artefatos de blocagem (que existem para taxas de 

bits muito baixas), inerentes aos codificadores baseados em blocos, podem ser inapropriados 

na compressão de mapas de disparidade. O padrão JPEG-2000 preserva  

No entanto, o perfil estéreo do H.264/AVC apresenta um desempenho superior, em 

termos de taxa-distorção, ao perfil High Intra para a vista-alvo, ou vista virtual (VETRO, 

2010) – os resultados para a vista-base, ou vista de referência, são idênticos. Uma 

inconveniência do perfil estéreo, é que o processo de decodificação para a segunda vista deve 

estar implementado no decodificador. 

O padrão JBIG2 não tem competidores até a presente data para compressão de imagens 

em apenas dois níveis: preto e branco. Sendo, portanto, a melhor escolha para a compressão 

dos mapas de oclusão. 

A idéia deste capítulo foi verificar a adequabilidade dos codificadores H.264/AVC Intra e 

Estéreo, e JPEG-2000 para a compressão dos mapas de disparidade. Lembrando que estes 

codificadores foram projetados para a compressão de imagens com textura. No Capítulo 5 o 

desempenho de cada codificador é analisado. 
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Os mapas de disparidade apresentam 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 muito próximos. 

Assim, a maioria dos mapas de disparidade tende a apresentar áreas com variação suave de 

tons de cinza E, sem esquecer de que as bordas dos objetos, que tendem a indicar mudanças 

de profundidade, são bem marcadas e, muitas vezes, acentuadas. A codificação livre de 

artefatos destas bordas é muito importante para a síntese das vistas virtuais. 
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4 SISTEMA HÍBRIDO DE COMPRESSÃO ESTÉREO 

Como para viabilizar o funcionamento dos displays auto-estereoscópicos é necessário 

sintetizar vistas intermediárias a partir de pelo menos duas vistas (vide Capítulo 2), esta 

dissertação apresenta um sistema de compressão que consome uma taxa de bits inferior à 

soma dos bits necessários para se transmitir ambas as vistas e seus respectivos mapas de 

disparidades para a síntese de vistas, mantendo a qualidade subjetiva da vista sintetizada. 

Como apresentado nos Capítulos 2 e 3 as informações de disparidades podem ser 

representadas como imagens em escala de cinza, e os codificadores de imagem como o 

H.264/AVC nos perfis Intra e Estéreo e o JPEG-2000 podem ser empregados na codificação 

das vistas, e também na codificação dos mapas de disparidades.  

Uma das vistas (a vista da esquerda ou da direita) poderá ser sintetizada a partir das 

informações obtidas a partir da decodificação da vista complementar (direita ou esquerda) do 

par estéreo, dos mapas de disparidades, com o auxílio do mapa de oclusões e de um mapa 

composto. Este último mapa será composto da informação de textura da vista complementar 

apenas nas partes oclusas. Assim, em vez de se codificar e transmitir ambas as vistas, apenas 

uma das vistas é codificada e transmitida, juntamente com o mapa composto, o mapas de 

oclusões e o mapa de disparidades. A vantagem do método advém do fato de que o mapa 

composto é codificado com uma taxa de bits inferior à da vista original. Como uma das 

finalidades de um sistema estéreo para atender um sistema de displays multi-vistas é a 

geração de vistas intermediárias, este trabalho analisa o impacto da síntese de vistas 

intermediárias a partir deste conjunto de imagens. Uma vez geradas as vistas intermediárias, 

elas serão analisadas e comparadas com as vistas intermediárias geradas a partir das vistas 

originais não codificadas. É importante ressaltar que as imagens de referência não serão as 

vistas intermediárias originais, uma vez que se tem o intuito de analisar o desempenho dos 

codificadores, e obviamente do método proposto e não dos softwares de síntese de vistas 

virtuais. 

4.1 SISTEMA DE COMPRESSÃO USANDO MAPAS COMPOSTOS 

Os experimentos realizados durante todo o processo, indo da codificação das informações 

à geração e reconstrução das vistas são apresentados a seguir e representados em diagramas 
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em blocos. O par estéreo apresentado é o par MIDD1 mostrado nas FIG. 4.1 (a) e (b) e os seus 

respectivos mapas de disparidades mostrados nas FIG 4.1 (c) e (d). Os tons mais claros nos 

mapas de disparidades correspondem aos objetos mais próximos da câmera e os tons mais 

escuros correspondem aos objetos mais distantes. 

Os resultados obtidos são avaliados considerando-se os padrões de avaliação objetiva e 

subjetiva descritos no APÊNDICE 1. 

FIG. 4.1: Par estéreo MIDD1 – Vista 1 (a), vista 5 (b) e mapas de disparidades da 

esquerda para a direita (c) e da direita para a esquerda (d). 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.2: P

erspectiva tridimensional da profundidade dos objetos na cena  

– Par estéreo MIDD1 

A FIG. 4.2 mostra, mais claramente, em perspectiva tridimensional a posição dos objetos 

na cena, em relação à câmera. 

Os exemplos aqui apresentados usam as informações de textura e mapas de disparidades 

do par estéreo MIDD1: 

 Experimento 1 - Codificar ambas as vistas e seus respectivos mapas de disparidades 

com os codificadores H.264/AVC perfis Intra e Estéreo e JPEG-2000 – Analisar os resultados, 

objetiva e subjetivamente, em relação às imagens originais. Codificar os mapas de oclusões 

com o codificador binário JBIG2. A FIG.4.3 ilustra os processos de compressão.  

  Experimento 2 - Reconstrução de uma das vistas: 

▪  Experimento 2.1 – A partir de uma vista codificada e um mapa de 

disparidades também codificado,sintetizar a vista que falta – Comparar a vista 

reconstruída com a mesma vista reconstruída a partir das vistas originais. Para 

isso usaremos um algoritmo que, a partir das informações obtidas de uma vista 

e de um mapa de disparidade onde estão contidas as informações das 

diferenças entre as duas vistas do par estéreo, reconstrói a vista que falta. Desta 

forma, em vez de quatro imagens codificadas (as duas vistas, informação de 
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textura, e os dois mapas de disparidade), o sistema teria somente duas fontes: 

uma de textura e outra de disparidade (FIG. 4.4). 

▪ Experimento 2.2 - Tomar uma vista, um mapa de disparidades, ambos 

codificados com os codificadores mencionados nos tópicos acima bem como 

um mapa composto* (apresentado na Seção 4.3), e o mapa de oclusões 

correspondente e reconstruir a vista complementar. Analisar os resultados 

objetiva e subjetivamente (FIG. 4.5). 

 Experimento 3 - Sintetizar vistas intermediárias (virtuais) a partir das duas vistas 

(reais) e dos mapas de disparidades, ambos codificados. Comparar os resultados com as vistas 

geradas a partir das vistas originais e dos mapas de disparidades classificadas como ´near´ 

ground-truth, que significaria ´quase marco verdadeiro´. Somente mapas de disparidades 

gerados sinteticamente podem ser considerados como ground-truth. No contexto desta 

proposta de dissertação de mestrado, os mapas apresentam a maior fidelidade possível das 

disparidades (profundidades) reais. Tal precisão é alcançada utilizando-se métodos “ativos” de 

estimação de disparidades, em que padrões são projetados na cena durante a captura de forma 

a fornecer uma referência adicional para o algoritmo de estimação (STRUCTLIGHT, 2010). 

Todas as etapas a serem cumpridas foram executadas em ambiente Linux, no laboratório 

de processamento de imagens do Instituto Militar de Engenharia. 

Os diagramas em blocos dos passos propostos são mostrados nas FIG.s 4.3 a 4.6. 
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Experimento 1 – Codificação 

 

FIG. 4.3: Codificação das vistas e disparidades  
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Experimento – Reconstrução  

 Experimento 2.1 

 

FIG. 4.4: Reconstrução da Vista 2 a partir da Vista 1 e do mapa de disparidades da 

esquerda para a direita 
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Experimento 2.2 

 

FIG. 4.5: Reconstrução da Vista 2 a partir da Vista 1 e do mapa de disparidades, do 

mapa de oclusões e do mapa composto (de cima para baixo) 
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Experimento 3 – Síntese de vistas intermediárias 

 

FIG. 4.6: Síntese de vistas intermediárias a partir da vista base, do mapa composto e 

dos dois mapas de disparidades. 

4.2 GERAÇÃO DOS MAPAS COMPOSTOS  

Os mapas compostos são gerados a partir de uma combinação de informações obtidas 

através da textura das vistas e dos mapas de oclusões. Consiste assinalar a textura da imagem 

correspondente à vista complementar nas áreas de oclusões (representadas no tom preto nos 

mapas de oclusões) como mostra a FIG.4.7. Os mapas de oclusões são gerados com precisão 

de 1 pixel. Ou seja, o erro permitido no mapeamento dos pontos homólogos de acordo com os 

valores de disparidade do mapa da esquerda para o mapa da direita é de 1 pixel. No CAP 5, 

este valor aparece nos gráficos como LIM 1 (limiar 1). 

Foram realizados alguns testes com alguns tipos de mapas compostos. Primeiro foi feita a 

substituição normal das áreas oclusas por textura. Analisando os resultados obtidos, foi 

verificado que a diferença entre os valores de PSNR obtidos após a codificação de tais mapas 
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era incoerente quando comparados com os valores de PSNR obtidos da codificação das vistas. 

Essa incoerência consistia em que em alguns casos os valores de PSNR encontrados para 

esses mapas eram não muito inferiores aos valores de PSNR referentes às vistas apresentando 

assim um resultado não muito satisfatório.  

Buscando a explicação para isso, chegou-se a conclusão de que, por haver uma variação 

brusca e grande entre as informações de textura e as partes brancas do mapa composto, que 

representam as áreas onde não ocorreram oclusões o degrau de quantização usado pelos 

codificadores também era grande, usando-se mais bits na codificação dessas regiões de 

transição. 

Como solução para este problema, resolveu-se substituir as áreas brancas pelo valor 

médio dos tons de cinza existentes no mapa, fazendo assim com que o salto entre as áreas 

com texturas e as áreas onde não ocorreram oclusões diminuísse significantemente. Tal 

procedimento é exemplificado nas FIG.s 4.8 e 4.9. 

 

 

FIG. 4.7: Geração dos mapas compostos 
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FIG. 4.8: MIDD1 Mapa composto com limiar 1 – Mapa gerado substituindo-se as 

áreas oclusas pelas texturas da vista que não apresentam oclusões e as áreas 

não oclusas representadas em branco. 

 

FIG. 4.9: MIDD1 Mapa composto com limiar 1 – Mapa gerado substituindo-se as 

áreas oclusas pelas texturas da vista que não apresentam oclusões e as áreas 

não oclusas representadas pelo valor médio dos tons do mapa mostrado na 

FIG. 4.8 

O mapa composto apresenta pouca textura e muitas áreas homogêneas, sendo assim 

representadas por uma quantidade de bits muito menor do que a necessária para representar a 

vista de referência codificada (esquerda ou direita). 
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4.3 SÍNTESE DE VISTAS VIRTUAIS 

A síntese de vistas trata o problema da reconstrução como um mapeamento ponto-a-ponto 

que cria novas vistas a partir de duas ou mais vistas originais. Em geral, são usadas duas 

vistas da mesma cena acrescidas das informações de disparidade para sintetizar uma vista 

intermediária posicionada em algum ponto entre as duas vistas originais FIG 4.10 

Foi usada uma versão simplificada do algoritmo proposto em (PEREZ e PAGLIARI, 

2007), que mapeia os pontos da vista de referência na vista alvo (ou complementar) usando os 

valores do mapa de disparidades: 

 

vista-alvo(x + disp(x; y); y) = vista-referência(x; y)      (4.1)  

 

,onde (x,y) são as coordenadas da imagem, vista-alvo (x,y) é a vista sintetizada, vista-

referência (x,y) é a vista original, e disp (x,y) é o valor da disparidade. 

 

     0.0          1.0 

FIG. 4.10: Esquema exemplificando a síntese de vistas intermediárias. 

Então, pode-se usar a vista de referência (esquerda ou direita), o mapa de disparidades e o 

mapa composto para criar a vista intermediária que pode assumir as posições entre 0.0 e 1.0 

da baseline (FIG 4.10). As informações de oclusão são necessárias para marcar os pontos 

oclusos que são substituídos por texturas nos mapas compostos. A vista de referência pode ser 

tanto a vista da esquerda quanto a vista da direita do par estéreo e o algoritmo mapeia os 

pontos da vista de referência para a vista alvo (esquerda ou direita) baseando-se nas 

disparidades. Os pontos não mapeados, ou seja, as oclusões são supridas pela textura do mapa 
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composto, que significativamente similar a da imagem original mesmo se o par estéreo 

apresenta várias áreas de oclusões. O método comprime (e transmite) uma das vistas (na 

posição 0.0 ou 1.0 da baseline), seu mapa de oclusões, o mapa de disparidades e o mapa 

composto (necessário para sintetizar as vistas desejadas nas diferentes posições da baseline). 

Os dois mapas de disparidades são necessários se desejar-se criar vistas intermediárias 

localizadas nas posições 0.0 e/ou 1.0 da baseline.  

As informações de disparidades tendem a variar bastante suavemente num mesmo objeto. 

Variações bruscas, em geral, ocorrem quando existem mudanças nas profundidades da cena – 

na maioria nas bordas dos objetos. Como os mapas de disparidades podem ser representados 

como imagens em tons de cinza, onde cada conjunto de coordenadas da imagem representa a 

disparidade do ponto, estes podem ser considerados como imagens homogêneas. Assim, altas 

taxas de compressão são esperadas para a compressão dos mapas de disparidades. Para a 

reconstrução da vista, cada pixel na imagem de referência tem que ser mapeado em uma nova 

posição auxiliado pelas informações de disparidades, que precisam apresentar uma boa 

precisão a fim de se evitar artefatos na imagem reconstruída. Portanto, artefatos nas 

informações comprimidas de disparidades podem levar a uma vista sintetizada de baixa 

qualidade. 

4.3.1.  RECONSTRUÇÃO DAS VISTAS COMPLEMENTARES 

O método proposto utiliza para reconstrução da vista complementar (e.g. direita) do par 

estéreo, a vista base (referência, e.g. a vista esquerda), a combinação das informações 

retiradas desta vista, que vai em conjunto com o mapa de oclusões gerar o mapa composto, e 

o mapa de disparidades. Com isso, busca-se uma relação de compromisso que forneça uma 

boa qualidade para a imagem reconstruída, considerando-se os métodos de avaliação 

utilizados, e que forneça uma taxa de bits para transmissão menor do que se transmitir as duas 

vistas, e as imagens necessárias (i.e. mapas de disparidade) para a síntese das vistas virtuais. 
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Para isso, temos que atender a seguinte condição para as taxas de bits de cada uma das 

imagens:

 

 

                              Método proposto 

4.3.2. GERAÇÃO DAS VISTAS INTERMEDIÁRIAS  

Para as gerações de vistas intermediárias foram usadas informações retiradas de uma das 

vistas do par estéreo, o mapa composto e dos dois mapas de disparidade. O resultado desse 

método foi comparado com a geração das vistas virtuais a partir de informações retiradas das 

duas vistas do par estéreo e dos dois mapas de disparidade. Os mapas de oclusões não são 

necessários, pois podem obtidos a partir dos mapas de disparidades (DHOND et al., 1989). 

Portanto, para que o método proposto apresente o resultado esperado é necessário que atenda 

a seguinte condição para as taxas de bits de cada uma das imagens: 

 

 

Método proposto 

*para ambos os casos as vistas os mapas de disparidades, mapas compostos e mapas de 

oclusões podem ser tanto os da esquerda quanto da direita. Ao se tomar como vista base a 

vista da esquerda, usa-se na combinação o mapa de disparidade esquerdo e o mapa composto 

esquerdo, bem como o mapa de oclusões e vice-versa.    

4.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo foi apresentado o método proposto. É importante ressaltar que, 

imprecisões nos mapas de disparidades, mesmo não codificados, podem causar defeitos nas 

vistas virtuais, uma vez que as informações de disparidade mapeiam os pontos na vista 

intermediária a partir das informações de textura das vistas originais (codificadas ou não). 

O Capítulo 5 mostra o desempenho em termos de taxa-distorção das diferentes 

combinações propostas, bem como os resultados nas avaliações subjetivas tanto para as 
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imagens codificadas, como também para as sintetizadas. 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nas simulações. Tais resultados são 

apresentados em função das métricas de avaliação objetiva, PSNR e SSIM, bem como em 

função das avaliações subjetivas. Estes resultados são referentes às codificações realizadas 

com os codificadores H264/AVC perfis Intra e Estéreo, e com o JPEG-2000 para as vistas 

originais do par estéreo, mapas de disparidades e também para os mapas compostos gerados. 

Todos os mapas de oclusão foram codificados com o padrão JBIG2. 

Os oito pares estéreo utilizados nas simulações, adquiridos do banco de imagens de 

Middlebury (VISION.MIDDLEBURY.EDU, 2010) ALOE, ART, BOWLING1, BOWLING2, 

CONES, MIDD1, REINDEER e TEDDY foram selecionados de modo a apresentarem 

diferentes níveis de disparidades, diferentes tipos de estruturas geométricas (simples e 

complexas) e diferentes níveis de oclusões, indo de pequenas a grandes áreas oclusas. As 

informações de disparidades foram adquiridas através do método apresentado em (DANIEL e 

RICHARD, 2003) e apresentam bordas bem definidas e disparidades bem próximas as 

disparidades reais (near ground truth) uma vez que não são imagens sintéticas. No entanto, 

como as disparidades são representadas por níveis de cinza, os valores de disparidade 

originalmente com precisão fracionária, foram convertidos para valores inteiros. Assim, a 

precisão das informações de disparidades não pode ser garantida.  

As imagens originais dos pares estéreo, dos mapas de disparidade, dos mapas compostos 

e dos mapas de oclusão estão disponíveis no APÊNDICE 2. 

A seguir são apresentados os resultados das simulações com os pares estéreo 

selecionados, seus respectivos mapas de disparidade, mapas de oclusões e mapas compostos.  

As TABs 5.1 e 5.2 resumem as características dos mapas de disparidade e dos mapas 

compostos, respectivamente. 
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TAB. 5.1: Mapas de Disparidade 

Mapa de 

Disparidade 
Grau de Oclusão Objetos (características) Grau de ´Suavidade´ 

Grau de 

Disparidade 

(pixels) 

ALOE médio 

poucos objetos, com formas 

variando de simples a 

complexas 

grandes áreas contendo 

disparidades muito 

próximas 

107 

ART baixo, médio e alto 

muitos objetos, com formas 

simples a complexas, com 

muitos objetos finos 

várias áreas de tamanho 

pequeno e médio com 

diferentes valores de 

disparidade 

135 

BOWLING 1 baixo a médio 
poucos objetos grandes com 

formas simples 

grandes áreas contendo 

disparidades muito 

próximas 

199 

BOWLING 2 baixo a médio 
poucos objetos grandes com 

formas simples 

grandes áreas contendo 

disparidades muito 

próximas 

104 

CONES baixo, médio e alto 
muitos objetos, com formas 

simples  

várias áreas de tamanho 

pequeno e médio com 

diferentes valores de 

disparidade 

144 

MIDD1 baixo 
poucos objetos grandes com 

formas simples 

grandes áreas contendo 

disparidades muito 

próximas 

125 

REINDEER baixo a médio 

poucos objetos pequenos, 

médios e grandes (fundo) 

com formas variando de 

simples a complexas 

várias áreas de tamanho 

pequeno e médio com 

diferentes valores de 

disparidade 

126 

TEDDY baixo, médio e alto 
vários objetos, com formas 

complexas 

várias áreas de tamanho 

pequeno e médio com 

diferentes valores de 

disparidade 

126 
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TAB. 5.2: Mapas Compostos 

Mapa Composto Grau de Textura 

ALOE médio a alto, com grandes/médias áreas homogêneas contíguas 

ART alto, áreas de textura e homogêneas espalhadas pela imagem 

BOWLING 1 baixo, com grandes/médias áreas homogêneas contíguas 

BOWLING 2 baixo, com grandes/médias áreas homogêneas contíguas 

CONES médio a alto, áreas de textura concentradas nas laterais, grandes 

áreas homogêneas contíguas 

MIDD1 baixo, com grandes áreas homogêneas contíguas 

REINDEER baixo a médio, áreas de textura e homogêneas espalhadas pela 

imagem 

TEDDY médio a alto, áreas de textura concentradas nas laterais, grandes 

áreas homogêneas contíguas 

 

As imagens são convertidas para o formato YUV 4:0:0 para serem processadas pelo 

codificador H.264/AVC, perfil High (HP), nível 4.0, nos modo Intra e Estéreo.  

A definição das taxas de bits alvo foi baseada na geração de imagens codificadas a 

diferentes taxas de bits. Os resultados foram subjetivamente analisados, e então foi realizada a 

seleção das taxas de bits mínima e máxima para cada tipo (vista, mapa de disparidades e mapa 

composto) de imagem, variando de 0.5 bpp a 1.5 bpp. Para alguns casos foram utilizadas 

taxas variando de 0.2 bpp a 2.5 bpp. Estas taxas são definidas diretamente no software JPEG-

2000 (Kakadu). Já para o H.264/AVC deve-se variar os valores do parâmetro QP, passo de 

quantização, de modo a atingir o valor mais próximo aos estipulados. Devido às diferentes 

características de cada tipo de imagem, os passos de quantização diferem entre elas para 

alcançar uma mesma taxa, de mesma forma ocorre com os mapas de disparidades e mapas 

compostos.  

Os valores mínimos e máximos dos QPs utilizados são mostrados na TAB. 5.3. 
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TAB. 5.3: QPs utilizados pelo codificador H.264/AVC 

  QPs 

Pares Vistas Mapas de Disparidades Mapas Compostos 

  Min. Máx Min. Máx Min. Máx 

ALOE 29 36 3 22 5 44 

ART 20 32 3 22 8 38 

BOWLING1 12 24 1 10 10 33 

BOWLING2 18 29 1 14 22 38 

CONES 26 36 4 21 16 40 

MIDD1 13 28 1 10 13 38 

REINDEER 18 29 1 13 19 37 

TEDDY 23 34 3 18 25 40 

Os demais parâmetros utilizados no codificador H.264/AVC foram: 

 Perfil High Nível 4 – Modo INTRA 

 Perfil High Nível 4 – Modo STEREO 

 Alocação dinâmica de blocos – usada para todos os pares tanto para as vistas 

quanto para os mapas de disparidades e mapas compostos. 

 Blocos de tamanho 4x4 e 16x16 para os testes realizados com os pares ART, 

MIDD1 e REINDEER. 

 

Para o codificador JPEG-2000 do KAKADU a taxa de codificação foi variada de 0.5 a 

1.5 para imagens no formato PGM (Portable Gray Map). 

Os softwares JM 17.1 (JM 17) e Kakadu (KAKADU) foram usados para comprimir a 

vista de referência (por exemplo, a vista esquerda), o mapa de disparidades e o mapa 

composto ou imagem mista (substituição das oclusões pela textura da vista da direita, por 

exemplo). O mapa de oclusões é comprimido eficientemente pelo codificador JBIG2, uma vez 

que as informações de oclusões podem ser representadas com dois níveis apenas (preto e 

branco, por exemplo). 

A seguir são apresentados alguns resultados selecionados. Mais resultados estão 

disponíveis nos APÊNDICES 3 a 7 

5.1 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM OS PARES ESTÉREO, OS MAPAS DE 

DISPARIDADE E MAPAS COMPOSTOS 

As FIGs 5.1 a 5.18 exibem resultados das curvas taxa-distorção (PSNR e SSIM) para 
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conjuntos de imagens (vistas), mapas de disparidades e mapas compostos selecionados: ART, 

MIDD1 e REINDEER. 

 

(a)       (b) 

FIG. 5.1: ART – (a) informações de textura da vista 1 (b) informações de textura da vista 5. 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

(a)       (b) 

FIG. 5.2: ART – (a) informações de textura da vista 1.(b) informações de textura da vista 5 

Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

FIG. 5.3: ART – (a) informações de disparidade da vista 1 para a vista 5 (b) informações de 

disparidade da vista 5 para a vista 1. Curvas taxa-distorção com os codificadores 

H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

 

(a)        (b) 

FIG. 5.4: ART –(a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 

1 e 5 - Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis 

INTRA/STEREO e JPEG-2000. 
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(a)        (b) 

FIG. 5.5: ART – (a) informações de disparidade da vista 1 para a vista 5.(b) informações de 

disparidade da vista 5 para a vista 1 Curvas de similaridade estrutural com os 

codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

(a)           (b) 

FIG. 5.6: ART – (a) informações de textura da vista 1 e do mapa composto vista 1 para a 

vista 5 (b) informações de textura da vista 5 eda vista 5 para a vista 1. Curvas 

taxa-distorção codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

FIG. 5.7: ART – (a) informação do mapa composto tomado da vista 1 para a vista 5 e (b) 

informação do mapa composto da vista 5 para a vista 1 –Curvas de similaridade 

estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

(a)          (b) 

FIG. 5.8: MIDD1 – (a) informações de textura da vista 1 (b) informações de textura da vista 5. 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

FIG. 5.9: MIDD1 – (a) informações de textura da vista 1.(b) informações de textura da vista 5- 

Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

FIG. 5.10: MIDD1- (a) informações de disparidade da vista 1 para a vista 5 (b) informações de 

disparidade da vista 5 para a vista 1- Curvas taxa-distorção com os codificadores 

H.264/AVC e JPEG-2000. 
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FIG. 5.11: MIDD1 –(a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 

e 5 - Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis 

INTRA/STEREO e JPEG-2000. 

 

 

(a)          (b) 

FIG. 5.12: MIDD1 – (a) informações de disparidade da vista 1 para a vista 5 (b) informações de 

disparidade da vista 5 para a vista 1. Curvas de similaridade estrutural com os 

codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

FIG. 5.13: MIDD1 – (a) informações de textura da vista 1 e do mapa composto da vista 1 para a 

vista 5.(b) Informações de textura da vista 5 e do mapa composto da vista 5 para a 

vista 1 - Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

(a)           (b) 

FIG. 5.14: MIDD1 – (a) informações do mapa composto da vista 1 para a vista 5 (b) informações 

do mapa composto da vista 5 para a vista 1. Curvas similaridade estrutural com os 

codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

FIG. 5.15: REINDEER – informações de textura da vista 1. (a) Curvas taxa-distorção com (b) 

Curvas de similaridade estrutural os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

FIG. 5.16: REINDEER – informações de disparidade da vista 1 para a vista 5.(a) Curvas taxa-

distorção (b) Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e 

JPEG-2000 
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FIG. 5.17: REINDEER – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das 

vistas 1 e 5- Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis 

INTRA/STEREO e JPEG-2000. 

 

FIG. 5.18: REINDEER – (a) informações de textura da vista 1 e do mapa composto da 

vista 1 para a vista 5. Curvas taxa-distorção (b) informações do mapa 

composto da vista 1 para a vista 5 com os codificadores H.264/AVC e JPEG-

2000 

. 



86 

 

Uma análise das curvas taxa-distorção exibidas nas FIGs 5.1, 5.2, 5.8, 5.9, e 5.15 mostra 

que o H.264/AVC INTRA apresenta um desempenho consideravelmente superior em taxas 

médias e altas, para as imagens com menos textura (MIDD1), e superior em taxas altas para 

imagens com nível médio de textura (REINDEER). Tal desempenho é devido à ferramenta de 

predição espacial do H.264/AVC INTRA (vide CAP 3). Portanto, para esse tipo de imagem, 

como MIDD1 e BOWLING1 (vide APÊNDICE 2), por exemplo, o H.264/AVC INTRA 

apresenta resultados mais favoráveis do que os do JPEG-2000, corroborando com as 

referências da literatura. 

No caso das imagens com maior nível de detalhes, percebe-se que os codificadores 

apresentam resultados mais próximos e similares do que nos casos anteriores. Neste caso, a 

ferramenta de predição espacial do H.264/AVC INTRA não apresenta tanta eficiência devido 

a pouca correlação espacial existente, diferentemente das imagens com baixo nível de 

detalhes. 

Resultados com os outros pares estéreo encontram-se no APÊNDICE 3. 

 

As FIGs 5.3, 5.5, 5.10, 5.12 e 5.16 ilustram as curvas taxa-distorção dos mapas de 

disparidades. Pode-se notar que a diferença entre os resultados apresentados pelos 

codificadores é maior quando comparadas às curvas das vistas; mostrando em todos os casos, 

sem exceção, uma superioridade do H.264/AVC INTRA em relação ao JPEG-2000. Isso 

ocorre porque os mapas de disparidade apresentam muitas regiões homogêneas propiciando 

assim um melhor aproveitamento das correlações espaciais exploradas pelo H.264/AVC 

INTRA. Essa análise é importante, pois, como será mostrado mais adiante, o mapa de 

disparidade é de suma importância para uma boa reconstrução das vistas.  

Analisando-se as curvas de similaridade estrutural referentes às vistas originais 

codificadas, pode-se notar que os resultados apresentam um comportamento similar na 

preservação das estruturas da imagem. Nota-se ainda que para imagens com maior nível de 

detalhes os valores de similaridade estrutural apresentam resultados bastante inferiores em 

relação aos apresentados pelas imagens mais homogêneas, principalmente em taxas mais 

baixas.  

Comparando um codificador com o outro, os resultados mostram uma maior eficiência do 

H.264/AVC INTRA em relação ao JPEG-2000 principalmente em se tratando dos mapas de 

disparidades. 

Resultados com os mapas dos outros pares estéreo encontram-se no APÊNDICE 3. 
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As FIGs 5.6, 5.7, 5.13 e 5.14 exibem o desempenho em termos de taxa-distorção dos 

mapas compostos. Os valores apresentados nas curvas taxa-distorção são consideravelmente 

maiores do que quando comparados com a codificação das vistas originais codificadas. Tal 

comportamento era esperado, pois, como mostrado no CAP 4, tais mapas apresentam uma 

grande área de regiões homogêneas. Desta forma, o H.264/AVC INTRA consegue explorar 

com mais eficiência do que JPEG-2000 as redundâncias espaciais existentes.  

As avaliações subjetivas dos mapas compostos codificados por ambos padrões revela 

uma superioridade em termos de qualidade perceptual (quantidade de artefatos) do 

H.264/AVC INTRA sobre o JPEG-2000. Assim, imagens codificadas com baixas taxas de bits 

pelo H.264/AVC INTRA, não introduziram tantos artefatos quando comparado com os 

resultados do JPEG-2000 nas mesmas taxas. Este é um ponto também importante a ser 

observado, pois será considerado no processo de reconstrução das vistas e geração das vistas 

intermediárias 

Resultados com os mapas compostos dos outros pares estéreo encontram-se no 

APÊNDICE 3.  

Analisando o conjunto dos resultados, nota-se que os codificadores apresentam resultados 

muito próximos para altas taxas de compressões (taxas de bits muito baixas), onde, em alguns 

casos, o JPEG-2000 apresenta resultados muito similares ou até superiores ao dos 

apresentados pelo H.264/AVC INTRA. Para taxas de compressão muito elevadas, grande 

parte da textura da imagem é perdida e apenas os componentes de frequências mais baixas, 

que em geral ´carregam´ a maior parte das informações presentes nas imagens naturais, são 

preservados. No JPEG-2000, a transformada wavelet é aplicada na imagem como um todo, e a 

maioria da energia dos coeficientes de baixa frequência é compactada nas subbandas de baixa 

frequência, que contém pequeno número de coeficientes, como mostrado no CAP 3. Este é 

um fator importante quando se trata de taxas de bits muito baixas. 

 

O desempenho do novo perfil do H.264/AVC, o perfil High STEREO, é comparado com 

o desempenho do H.264/AVC INTRA, e os resultados são exibidos nas FIGs 5.4, 5.11 e 5.17. 

Foram codificados os pares estéreo e os mapas de disparidade. Assim, pode ser avaliada a 

diferença de comportamento entre os perfis INTRA e STEREO, sendo que este último realiza 

além da predição espacial a predição entre as vistas, predição inter-vistas.  

No caso dos pares estéreo e mapas de disparidade, o desempenho para a vista base (e.g. 

vista, ou mapa da esquerda) é idêntico para ambos os perfis do H.264/AVC. Entretanto, o 
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perfil STEREO é bastante superior em várias taxas quando codifica a vista, ou mapa 

complementar. Isto é claramente observado quando se analisa as curvas exibidas nas FIGs 5.4, 

5.11 e 5.17.  

No caso do par estéreo ART, que apresenta muitos objetos, com formas simples a 

complexas, com muitos objetos finos (vide APÊNDICE 2), o ganho entre uma vista e outra é 

de cerca de quase 2.0dB em todas as taxas. O mesmo acontece para os mapas de disparidade, 

sendo que a diferença é de 3.0dB entre um mapa e outro. Neste caso, como os mapas de 

disparidade apresentam várias áreas de tamanhos variando de pequeno a médio, com 

diferentes valores de disparidade, tornando-o pouco homogêneo quando comparado com 

outros mapas (e.g. MIDD1), espera-se que estas características tornem o processo de predição 

inter-vistas mais fácil. 

Já o par estéreo MIDD1, exibe características de textura mais suave (MIDD1) contendo 

poucos objetos grandes com formas simples. O par REINDEER apresenta poucos objetos de 

tamanhos pequenos, médios e grandes (fundo) com formas variando de simples a complexas. 

Os resultados são muito similares aos do par ART, e confirmam os resultados publicados na 

literatura.  

O mapa de disparidades do par MIDD1 apresenta grandes áreas contendo disparidades 

muito próximas. Enquanto o mapa do par REINDEER possui várias áreas de tamanho 

pequeno e médio com diferentes valores de disparidade. Como ambos os mapas apresentam 

um grau de textura muito menor do que o mapa do par ART, as diferenças em termos de 

desempenho do perfil STEREO para o INTRA são pouco significativas para os resultados da 

vista/mapa predito.  

5.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM AS VISTAS COMPLEMENTARES 

RECONSTRUÍDAS 

No APÊNDICE 4 são apresentados os resultados das simulações com as vistas 

complementares, ou vistas alvo, reconstruídas. Estas vistas foram geradas usando o método 

descrito no CAP 4, empregando o algoritmo de síntese de vistas virtuais apresentado na Seção 

4.3. 
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5.2.1 AVALIAÇÃO SUBJETIVA 

Nesta sessão são apresentados os resultados dos testes subjetivos realizados para a 

avaliação das imagens reconstruídas com algumas combinações diferentes de taxas de 

codificação para as vistas, mapas de disparidades e mapas compostos. Através desses 

resultados pode-se fazer uma análise da influência gerada na imagem reconstruída ao se variar 

a taxa de codificação.  

Os testes subjetivos foram realizados seguindo os parâmetros estabelecidos pela norma de 

avaliação subjetiva para imagens ITU-R 500-5 (ITU-R 500-5). Nas FIG.5.19 e FIG.5.20 são 

mostrados os histogramas referentes aos pares estéreos ART e MIDD1, respectivamente, onde 

foram contabilizados os valores das avaliações de cada observador. Os testes foram realizados 

exibindo as imagens codificadas com os codificadores H.264/AVC INTRA e JPEG-2000, e as 

imagens originais para um conjunto de observadores de acordo com o descrito na norma ITU-

R 500-5. Os histogramas referentes aos demais pares são apresentados no APÊNDICE 6. Os 

valores 1 a 8 correspondem a diferentes combinações de taxa de codificação para vistas, 

mapas de disparidades e mapas compostos combinados na reconstrução das imagens. Essas 

combinações são mostradas na TAB. 5.4. 

TAB. 5.4: Combinações de taxas de compressão usadas nos testes subjetivos 

Combinação Taxa (bpp) Vista Taxa (bpp) Mapa de Disparidades  Taxa (bpp)Mapa Composto 

1 1.5 1.5 1.5 

2 1.5 1.5 0.5 

3 1.5 0.5 1.5 

4 1.5 1.0 1.0 

5 0.5 1.5 1.5 

6 1.0 1.0 0.5 

7 1.0 1.0 1.0 

8 0.5 0.5 0.5 
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FIG. 5.19: Avaliação subjetiva - ART 

 

FIG. 5.20: Avaliação subjetiva – MIDD1 

A partir das informações obtidas pela avaliação subjetiva, algumas conclusões podem ser 

feitas em relação à influência da taxa de codificação das vistas, mapas de disparidades e 

mapas compostos usados na reconstrução das vistas. 

A análise dos histogramas mostra claramente que os casos críticos acontecem quando a 

taxa de codificação é mais baixa para o mapa de disparidades (FIG 5.19 e 5.20) com o uso das 

combinações 3 e 8 da TAB 5.4. A FIG. 5.21 (a) mostra a vista 6 (vista da direita) do par ART 

reconstruída a partir das informações codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.4 com o 
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codificador JPEG-2000 e a FIG. 5.21 (b) mostra a mesma vista reconstruída a partir das 

informações codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.4 com o codificador JPEG-2000. 

Nota-se ainda que os histogramas apresentam valores mais baixos para as imagens de maior 

textura e maior nível de oclusões. As imagens mais homogêneas como MIDD1 e BOWLING1 

apresentam uma maior regularidade nos valores, principalmente para o codificador 

H.264/AVC. Isso se dá porque quanto maior o nível de oclusões e de texturas e detalhes 

complexos existentes nas imagens, mais difícil é o processo de matching na geração dos 

mapas de disparidades. 

 

  

(a)          (b) 

FIG. 5.21: ART  (a) Vista 6 de reconstruída a partir da combinação 1 da TAB. 5.4 e (b) 

Vista 6 reconstruída a partir da combinação 3 da TAB. 5.4 ambos os casos 

com o codificador JPEG-2000 

Os artefatos vistos na FIG. 5.21(b) ocorrem quando existe uma codificação com taxas 

baixas para os mapas de disparidades. Uma vez que a reconstrução se dá tomando-se as 

informações de uma vista, um mapa de disparidades, um mapa composto e um mapa de 

oclusões entre as duas vistas, o mapa de disparidade se mostra de suma importância já que as 

informações da vista complementar a ser reconstruída são retiradas das disparidades que, 

como já visto, consistem nas diferenças entre as vistas do par estéreo. Portanto, tendo um 

mapa com qualidade baixa acarreta em perda na precisão dessas informações de diferenças 

entre as vistas e consequentemente, na reconstrução imprecisa da vista complementar. 

A avaliação subjetiva envidencia também que as variações nas taxas de codificação do 

mapa composto e da vista, apresentam resultados menos significativos do que o caso anterior. 
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As imagens apenas apresentam um efeito de blurring e tal efeito é menos perceptível, 

apresentando um incômodo menor para os avaliadores. A FIG. 5.22 (a) mostra a imagem da 

direita do par estéreo ART reconstruída com a combinação 7 da TAB. 5.4 e a FIG. 5.22 (b) 

mostra a imagem da direita do par estéreo ART reconstruída a partir das informações 

codificadas com a combinação 6 da TAB. 5.4 ambas com o codificador JPEG-2000, onde 

varia-se apenas a taxa de codificação do mapa composto. Já a FIG. 5.23 (a) mostra a imagem 

da direita do par estéreo ART reconstruída a partir das informações codificadas com a 

combinação 4 da TAB. 5.4 e a FIG. 5.23 (b) mostra a imagem da direita do par estéreo ART 

reconstruída a partir das informações codificadas com a combinação 7 da TAB. 5.4 ambas 

com o codificador JPEG-2000 onde varia-se apenas a taxa de codificação da vista. Pode-se 

notar que em ambos os casos as imagens não apresentam uma variação muito perceptível.  

  

(a)              (b) 

FIG. 5.22: ART- Vista da direita reconstruída com combinação 7 da TAB. 5.4 (a) e com a 

combinação 6 da TAB. 5.4 (b) com o codificador JPEG-2000 
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(a)           (b) 

FIG. 5.23: ART – Vista da direita reconstruída com a combinação 4 da TAB. 5.4 (a) e com 

a combinação 7 da TAB. 5.4 (b) com o codificador JPEG-2000 

Analisando-se os resultados das vistas complementares sintetizadas, pode-se perceber que 

os resultados apresentados pelo codificador H.264/AVC INTRA são consideravelmente 

superiores aos apresentados pelo codificador JPEG-2000. De acordo com as análises 

anteriormente realizadas em relação aos resultados provenientes da codificação das vistas, dos 

mapas de disparidades e dos mapas compostos individualmente, pode-se perceber que um 

fator determinante para o melhor desempenho apresentado pelo H.264/AVC INTRA é devido 

ao fato dele realizar uma codificação mais eficaz para os mapas de disparidades e mapas 

compostos, conforme já mencionado. Confirma-se pelas análises dos resultados a importância 

que o mapa de disparidades apresenta nesse processo. 

 

A partir dos resultados analisados, tanto subjetiva quanto objetivamente, utilizando as 

combinações de taxa da TAB. 5.4 buscou-se refinar tais combinações de taxas chegando às 

apresentadas na TAB. 5.5. Essas combinações apresentam resultados de razoáveis a 

satisfatórios e se enquadram dentro das taxas necessárias para que o método proposto 

apresente uma taxa total menor do que a taxa gerada pelo modo convencional. 
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TAB. 5.5: Combinações de taxas de compressão 

Combinação Taxa (bpp) Vista 
Taxa (bpp)  

Mapa de Disparidades  
Taxa (bpp) Mapa 

Composto 

1 1.0 1.5 0.50 

2 1.0 1.5 0.25 

3 1.0 1.5 0.10 

 

A FIG. 5.24 (a) mostra a vista da direita do par estéreo ART reconstruída a partir das 

informações originais pelo modo INTRA do codificador H.264/AVC, a partir das informações 

codificadas utilizando-se a combinação 1 da TAB. 5.5  FIG. 5.24 (b), utilizando-se a 

combinação 2 da TAB. 5.5 a FIG. 5.24 (c) e utilizando-se a combinação 3 da TAB. 5.5 FIG. 

5.24 (d). Na FIG. 5.25 o mesmo processo é representado para o codificador JPEG-2000. O 

mesmo se dá para o par estéreo MIDD1 nas FIG. 5.26 e 5.27. 

Os gráficos das curvas taxa-distorção e similaridade estrutural referentes às imagens 

reconstruídas a partir das informações codificadas apresentadas na FIG. 5.24 e na FIG.5.25 são 

apresentados na FIG. 5.28 referentes ao par estéreo ART.  A FIG. 5.29 mostra os gráficos das 

curvas taxa-distorção e similaridade estrutural das imagens reconstruídas a partir das 

informações codificadas do par estéreo MIDD1 apresentadas nas FIG.5.26 e FIG. 5.27. As 

imagens dos demais pares bem como seus respectivos gráficos encontram-se no APÊNDICE 

4. 
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(a)         (b) 

  

   (c)            (d)  

FIG. 5.24: ART – Vista direita do par estéreo reconstruída pelo método proposto a 

partir das informações Originais (a) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 

5.5 (b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 (c) e Codificadas com a 

combinação 3 da TAB. 5.5 (c) com o codificador H.264/AVC 

 

 



96 

 

  

                             (a)        (b) 

  

   (c)            (d)  

FIG. 5.25: ART – Vista direita do par estéreo reconstruída pelo método proposto a 

partir das informações Originais (a) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 

5.5 (b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 (c) e Codificadas com a 

combinação 3 da TAB. 5.5 (c) com o codificador JPEG-2000 
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(a)         (b) 

  

   (c)            (d)  

FIG. 5.26: MIDD1 – Vista direita do par estéreo reconstruída pelo método proposto a 

partir das informações Originais (a) Codificadas com a combinação 1 da 

TAB. 5.5 (b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.4 (c) e Codificadas 

com a combinação 3 da TAB. 5.5 (c) com o codificador H.264/AVC 
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(a)        (b) 

  

   (c)            (d)  

FIG. 5.27: MIDD1 – Vista direita do par estéreo reconstruída pelo método proposto a 

partir das informações Originais (a) Codificadas com a combinação 1 da 

TAB. 5.4 (b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 (c) e Codificadas 

com a combinação 3 da TAB. 5.5 (c) com o codificador JPEG-2000 
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(a)        (b) 

FIG. 5.28: Curvas taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) referentes à 

reconstrução da vista 5 de ART pelo método proposto usando-se os 

codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

(a)          (b) 

FIG. 5.29: Curvas taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) referentes à 

reconstrução da vista 5 de MIDD1pelo método proposto usando-se os 

codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

Foram feitas também reconstruções utilizando-se apenas uma das vistas juntamente com 

o mapa de disparidades. Os resultados apresentados seguem o padrão mostrado abaixo nas 

FIG.5.30 referente ao par estéreo ART e FIG.5.31 referente ao par estéreo MIDD1. 
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(a)                                                                       (b) 

FIG. 5.30: Vista 2 (a) e  vista 5 (b) de ART reconstruídas apenas a partir de uma vista 

e um mapa de disparidades codificados com o codificador H.264/AVC com 

a taxa de 1.5bpp. 

  

(b)                                                                       (b) 

FIG. 5.31: Vista 2 (a) e  vista 5 (b) do par ART, reconstruídas apenas a partir de uma vista 

e um mapa de disparidades codificados com o codificador H.264/AVC com a 

taxa de 1.5bpp. 

Percebe-se um ´rastro´ acentuado nas partes onde os mapas de disparidades apresentam 

oclusões. Quando comparadas com as vistas reconstruídas a partir do método proposto, onde 

substitui-se as oclusões por textura de uma das vistas, as áreas que anteriormente aparecem 

borradas apresentam um resultado melhor, como mostrado nas FIG. 5.32 referente ao par 

estéreo ART e FIG. 5.33 referente ao par estéreo MIDD1. Uma solução mais tradicional seria 

o uso de ambas as vistas. Como uma das idéias deste trabalho é justamente minimizar a taxa 
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de bits para se transmitir as informações necessárias para sintetizar vistas virtuais no lado de 

decodificador, este testes servem para provar a validade do método proposto. Percebe-se que 

as áreas anteriormente borradas apresentam uma reconstrução muito boa, corrigindo com bom 

desempenho as deficiências decorrentes das oclusões. Esse resultado é devido a semelhança 

entre a textura das áreas que substituem as oclusões com a textura que deveria realmente 

existir na vista reconstruída. Percebe-se um efeito de blurring maior nas imagens 

reconstruídas utilizando-se o método proposto. 

 

 

  
(a)                                                                (b) 

FIG. 5.32: Vista 2 (a) e Vista 5 (b) de ART reconstruídas utilizando o método proposto a 

partir de informações codificadas com o codificador H.264/AVC com a 

combinação 1 da TAB. 5.5 

 

 

 



102 

 

  

(a)                                                               (b) 

FIG. 5.33: Vista 2 (a) e Vista 5 (b) de MIDD1 reconstruídas utilizando o método proposto 

a partir de informações codificadas com o codificador H.264/AVC com a 

combinação 1 da TAB. 5.5  

5.3 RESULTADOS DA GERAÇÃO DAS VISTAS INTERMEDIÁRIAS  

Métodos de avaliação objetiva e subjetiva foram empregados na avaliação das imagens 

sintetizadas a partir das informações comprimidas com os codificadores H.264/AVC e JPEG-

2000. As imagens sintetizadas a partir das informações comprimidas foram avaliadas em 

relação às imagens sintetizadas a partir das informações não comprimidas de modo que o 

método de síntese não interferisse nos resultados observados. 

Para avaliar a eficiência do método, vistas intermediárias geradas a partir do par estéreo 

original e seus respectivos mapas de disparidade, na posição 0.5 (FIG 4.10) da baseline 

(posição central da baseline) foram comparadas às vistas centrais sintetizadas a partir das 

imagens comprimidas usando diferentes taxas de compressão para as vistas, mapas de 

disparidades, mapas de oclusões e mapas compostos. 

A FIG. 5.34 mostra a vista da central do par estéreo ART sintetizada a partir das 

informações originais FIG. 5.34 (a), e a FIG. 5.34 (b) pelo método proposto utilizando-se a 

combinação 1 da TAB. 5.5. A combinação 2 da TAB. 5.5 foi utilizada para gerar a FIG. 5.34 

(c),  e  a combinação 3 da TAB. 5.5 para sintetizar a FIG. 5.34 (d). O codificador empregado 

foi o H.264/AVC INTRA para os resultados exibidos na FIG 5.34. 

Na FIG. 5.35 o mesmo processo é representado para o codificador JPEG-2000. O mesmo 

processo é repetido para o par estéreo MIDD1 nas FIG. 5.36 e 5.37. 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

FIG. 5.34: ART- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a 

partir das informações Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 

(b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

FIG. 5.35: ART- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a 

partir das informações Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 

(b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador JPEG-2000 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

FIG. 5.36: MIDD1- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline 

a partir das informações Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do 

Cap.5 (b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

FIG. 5.37: MIDD1- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline 

a partir das informações Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do 

Cap.5 (b) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador JPEG-2000 
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FIG. 5.38: Curva taxa-distorção referente à reconstrução da vista virtual sintetizada na 

posição central da baseline do par estéreo ART  usando-se o método 

proposto 

 

(a)          (b) 

FIG. 5.39: Curvas taxa-distorção (a) e curvas de similaridade estrutural (b) referente à 

reconstrução da vista virtual sintetizada na posição central da baseline do par 

estéreo MIDD1 usando-se o método proposto 

Os gráficos das curvas taxa-distorção e similaridade estrutural referentes às imagens 

reconstruídas a partir das informações codificadas apresentadas da FIG. 5.34 e FIG.5.35 são 

apresentados na FIG. 5.38 referentes ao par estéreo ART.  A FIG. 5.39 mostra os gráficos das 

curvas taxa-distorção e similaridade estrutural das imagens reconstruídas a partir das 

informações codificadas do par estéreo MIDD1 apresentadas nas FIG.5.36 e FIG. 5.37. As 
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imagens dos demais pares bem como seus respectivos gráficos encontram-se no APÊNDICE 

5 

Os gráficos de PSNR e SSIM bem como as vistas centrais sintetizadas dos demais pares 

estéreo encontram-se no APÊNDICE 5. 

5.4 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM VARIAÇÃO DE TAMANHO DE 

BLOCO NO PERFIL HIGH INTRA 

Foram realizados testes de modo a avaliar a diferença entre a codificação mapas de 

disparidades apenas com blocos de tamanho 4×4 em seguida apenas com blocos de tamanho 

16×16 e depois com alocação dinâmica dos blocos com o codificador H.264/AVC High 

INTRA. O resultado é apresentado para os mapas de disparidades dos pares na FIG. 5.40 (a) 

ART, (b) MIDD1 e (c) REINDEER. 

Os valores apresentados pela codificação com blocos de tamanho 4×4 se aproximam do 

valor que faz o uso de alocação dinâmica de blocos, uma vez que com blocos menores tem-se 

uma melhor representação de áreas com textura mais detalhada do que com blocos de 

tamanho 16×16. Nota-se, no entanto, que quanto maior o nível de detalhes presentes nas 

texturas das imagens menor o valor de PSNR apresentado para os três modos. Para o par 

MIDD1, por exemplo, que apresenta o menor nível de detalhes, os valores apresentados pela 

codificação com blocos de tamanho 16×16 alcançam valores superiores à codificação com 

blocos 4×4 para o par ART que apresenta maior nível de detalhes.  
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(a) 

 

(b)         (c)   

FIG. 5.40: Codificação com blocos de tamanho 4×4, 16×16 e com alocação dinâmica de 

blocos para os mapas de disparidades dos pares ART (a), MIDD1 (b) e 

REINDEER (c) 

5.5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS VISTAS CENTRAIS SINTETIZADAS 

COM OS DOIS PERFIS DO H.264/AVC 

Assim como na Seção 5.3, foram sintetizadas vistas intermediárias na posição central da 

baseline. Os pares selecionados para a comparação entre o desempenho dos perfis INTRA e 

STEREO foram ART, REINDEER, e MIDD1, devido a apresentarem características bem 

distintas, de níveis de oclusão, complexidade de textura, e número de objetos com diferentes 

profundidades. Foi utilizado o método proposto para a síntese das vistas. 
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Os resultados da codificação da vista base (vista 1) e vista alvo (vista 5), ou 

complementar, sintetizada a partir da vista base, do mapa composto, do mapa de oclusões, e 

do mapa de disparidades, são apresentados nos gráficos das figuras FIG 5.41 a FIG. 5.43. 

 

FIG. 5.41: ART - Vista intermediária sintetizada na posição central da baseline com os 

perfis INTRA/STEREO do codificador H.264/AVC. 

 

FIG. 5.42: MIDD1 -Vista intermediária sintetizada na posição central da baseline com os 

perfis INTRA/STEREO do codificador H.264/AVC  
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FIG. 5.43: REINDEER - Vista intermediária sintetizada na posição central da baseline 

com os perfis INTRA/STEREO do codificador H.264/AVC  

Percebe-se que para a imagem base, denominada de vista 1 nas FIG 5.41 a 5.43, (que é a 

imagem de referência para o perfil) do modo STEREO, o comportamento é exatamente o 

mesmo apresentado para o modo INTRA, uma vez que para essa imagem o codificador no 

perfil STEREO não faz predição inter-vistas. Já para a segunda imagem do par estéreo 

codificada, vista 5 nas FIG 5.41 a 5.43, nota-se uma melhora significativa nos valores de 

PSNR para o perfil STEREO devido à predição entre vistas. Como as imagens estéreo 

apresentam uma grande similaridade entre si, existe uma grande correlação entre as mesmas e 

isso faz com que a predição entre vistas apresente uma grande eficiência. Nota-se também 

que, para imagens com maior nível de oclusões e texturas mais complexas (par estéreo ART), 

a diferença entre as curvas taxa-distorção é menor, devido ao fato de existir uma menor 

quantidade de áreas correlatas entre as imagens, diminuindo assim a eficiência da predição 

entre as vistas do par estéreo, mas ainda assim apresentando resultados superiores. 

A FIG. 5.44 (a) mostra a vista sintetizada pelo método proposto na posição central da 

baseline do par estéreo ART a partir das informações não codificadas.  As FIG 5.44(b) e (c) 

apresentam a mesma vista gerada a partir das informações codificadas nos perfis INTRA e 

STEREO respectivamente. As taxas de bits empregadas foras as  apresentadas na combinação 

1 da TAB.5.5. A análise subjetiva entre as imagens mostra que as diferenças existentes são 
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praticamente imperceptíveis. Nenhum observador foi capaz de identificar qual das imagens 

era a não codificada. 

As demais vistas sintetizadas na posição central da baseline para o par ART bem como 

referentes aos pares MIDD1 e REINDEER encontram-se no APÊNDICE 7. 

 

 

 

(a) 

  

(b)           (c)  

FIG. 5.44: ART Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline - 

(a) a partir das informações não codificadas, (b) informações codificadas com o 

codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 1 da TAB. 5.5 e (c) a 

partir das informações codificadas com o codificador H.264/AVC no modo STEREO 

com a combinação 1 da TAB. 5.5 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

As simulações corroboram com os resultados existentes na literatura em relação ao 

desempenho em termos de taxa-distorção dos codificadores apresentados para a compressão 

das vistas. Além disto, várias simulações foram realizadas para diferentes tipos de mapas de 

disparidade, fornecendo uma extensa análise objetiva e subjetiva dos mapas comprimidos. O 

codificador H.264/AVC perfil High STEREO foi utilizado na compressão de um conjunto de 

mapas de disparidades com diferentes características, e até a presente data, não se tem notícia 

de publicação de resultados para tantos tipos de mapas codificados com este perfil. As 

análises subjetivas indicaram as taxas de bits com limites superiores e inferiores para cada 

tipo de imagem (vistas, mapas de disparidade e compostos), permitindo a uma combinação 

ótima de conjuntos de taxas para cada tipo de imagem. 

O método proposto apresentou resultados interessantes do ponto de vista da análise 

perceptual, bem como do ponto de vista das métricas objetivas. O uso de um mapa composto 

cuja versão codificada consome menos bits do que a vista original, sem causar artefatos 

visualmente perceptíveis é muito promissora. 

As avaliações subjetivas indicam que os mapas compostos podem ser comprimidos com 

baixas taxas de bits, sem comprometer em termos perceptuais as vistas sintetizadas. Um 

resultado a ser ressaltado, é que as simulações realizadas indicam taxas mínimas desejáveis 

para que a compressão dos mapas de disparidade não degrade as vistas sintetizadas. Ou seja, 

esta afirmação reforça a importância da manutenção da informação contida no mapa de 

disparidades para a síntese de vistas virtuais. 

 

Para trabalhos futuros, seguem como sugestões: 

 

- Usar, ou desenvolver um algoritmo de síntese de vistas virtuais que gere com maior 

precisão os pontos de mapeamento a partir dos mapas de disparidade com precisão fracionária 

que quando convertidos em imagens em tons de cinza perdem a precisão. Desta forma, 

espera-se que as vistas sintetizadas sejam mais fiéis às vistas originais na mesma posição; 

- Explorar a funcionalidade da ferramenta ROI (Region of Interest) do JPEG-2000 para 

demarcar regiões de borda (e no seu entorno) dos mapas de disparidade. Assim, pode-se 
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alocar mais bits para estas regiões tão nobres, que, em geral, definem os saltos de 

profundidade; 

- Usar, ou desenvolver um método de compressão que explore mais eficientemente as 

características dos mapas compostos, e as dos mapas de disparidades. 
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Métodos de avaliação de qualidade 

Avaliação Objetiva 

PSNR 

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) é um índice de qualidade objetiva dado pela relação 

entre a entrada e a saída de um processo de compressão de imagens com perdas. Avalia a 

quantidade de ruído introduzido na compressão, tendo como base de comparação a imagem 

original. Consiste no método de avaliação objetiva de imagens digitais mais utilizado na 

comunidade científica. Como o próprio nome já diz, PSNR é a relação entre o máximo 

possível de potência de um sinal, pela potência do ruído, quando comparamos um sinal antes 

e depois de um processo de degradação, sendo que a unidade utilizada para representá-lo é o 

dB (decibel). Aplicando este conceito em vídeos e imagens, temos que a PSNR é a relação 

entre a entrada e a saída de um processo de compressão com perdas, que avalia o quanto a 

compressão introduziu ruídos na imagem ou frame original. PSNR de uma imagem de 

dimensão m por n é representado por: 

 

MSE

MAX
PSNR I

2

10log.10                                        (1) 

 

onde:  
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onde MAX é o valor máximo possível de um pixel.  

Desta forma, quanto maior o valor do PSNR, maior é a relação entre a potência do sinal 

pela potência do ruído, o que significa melhor qualidade. Em termos gerais, valores de PSNR 

acima de 42dB correspondem à compressões que introduzem perdas imperceptíveis ao olho 

humano, o que significa uma qualidade excepcional. Podemos considerar que vídeos com 
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PSNR acima de 36dB tem qualidade bastante aceitável, entre 30dB e 36dB teremos uma 

qualidade mediana e abaixo de 30dB a qualidade já é bem ruim. 

A PSNR é comumente usada como parâmetro de avaliação da reconstrução de sinais por 

CODECS de compressão com perdas, como por exemplo, para a compressão de imagens. É 

importante ressaltar, no entanto, que quando se avalia a qualidade codificação e reconstrução 

de CODECS toma-se como referência também a avaliação subjetiva da qualidade do sinal 

através da percepção humana, pois em alguns casos uma reconstrução pode parecer estar mais 

próxima do original do que outra, mesmo que tenha uma menor PSNR. 

SSIM 

SSIM (Structural Similarity) é um método de avaliação objetiva baseado em similaridade 

estrutural. Tal método foi proposto por Wang e Bovik (WANG e BOVIK, 2002) e 

posteriormente foi revisado por Wang (WANG, LU e BOVIK, 2002) para uma melhor 

definição de índices. Esta abordagem foi trazida à literatura científica em 2005 (WANG, 

BOVIK e SIMONCELLI, 2005) e se tornou base para metodologias mais aprimoradas de 

medição objetiva da qualidade de imagens digitais como o E-SSIM (CHEN, 2006) e o M-

SSIM (WANG, SIMONCELLI e BOVIK, 2003). 

A figura abaixo mostra um esquema simplificado representativo do método em questão 

para medição do índice de similaridade entre duas imagens f e g. 

Diagrama simplificado para avaliação da similaridade estrutural entre duas imagens.  

 

Onde: 

(µf e µg) representam as médias da luminância de cada imagem. 
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l(f,g) é a comparação de luminância entre as duas imagens. 

(σfe σg) são os desvios padrão de cada imagem. 

c(f,g) é a comparação de contraste 

s(f,g) representa a comparação estrutural entre as imagens 

S(fg) é definida como uma função composta pelas três comparações anteriores. 

Para a implementação do método SSIM, calcula-se primeiramente a média da luminância 

de cada imagem, seguindo as equações 3 e 4. 
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Feito isso, toma-se a intensidade média de cada imagem e faz-se a comparação entre elas, 

obtendo assim a comparação de luminância l(f,g) que é dada pela equação 5. 
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                                 (5) 

a constante C1 foi incluída visando evitar a instabilidade quando o valor de f  e g  forem 

próximos a zero. Tem-se por definição (WANG, BOVIK e SIMONCELLI, 2005) que o valor 

recomendado para esta constante é  C1=(K1.255)
2
, onde K1 é uma constante muito pequena. 

Feito isso, segue-se para o próximo passo que é a comparação de contraste. Para isso é 

necessário que se calculem os desvios padrão de cada uma das imagens f  e g seguindo as 

equações 6 e 7. 
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A comparação de contrastes c(f,g) é calculada usando a seguinte equação: 
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                                                  (8) 

 

onde C2 também foi acrescida para evitar a instabilidade quando os valores de f  e g forem 

proximos a zero e C2 = (K2.255)
2
. 

Realizados esses passos de subtração de luminância e normalização de contraste, é feita 

uma comparação estrutural entre as duas imagens. Essa comparação é o coeficiente de 

correlação entre as imagens, sendo: 
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onde: 
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por fim, tem-se que a função de similaridade S(f,g) é definida como uma função 

composta das três comparações anteriores e é dada por: 

 

 )],([)],([)],([),( gfsgfcgflgfS                       (11) 

 

onde 0 , 0 , 0 são parâmetros usados para definir o peso de cada uma das três 

comparações.  Fazendo C3 = C2 e 1   tem-se que: 
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                     (12) 

Esta é a fórmula apresentada na literatura (WANG, BOVIK e SIMONCELLI, 2005). 

Uma maneira eficiente na implementação desse método consiste em fazer um 

janelamento, ou seja, uma subdivisão das imagens a serem comparadas em blocos menores e 

em seguida aplicar os passos mostrados obtendo-se dessa forma o valor do SSIM para cada 

par de blocos e, a partir daí, calcular o SSIM da imagem inteira usando-se o valor médio. 

Como exemplo, se tomarmos duas imagens subdivididas em M blocos cada uma, teremos o 

cálculo resultante do somatório dos valores da função para os M blocos, conforme descreve a 

equação 13: 
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Avaliação Subjetiva 

A avaliação subjetiva de imagens consiste em uma métrica de avaliação por seres 

humanos. Esse tipo de avaliação leva em consideração as percepções captadas pelo sistema 

visual humano em relação às características das imagens analisadas.  

A métrica de avaliação subjetiva é regida pela norma de avaliação subjetiva para imagens 

ITU-R 500-5. 
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(a)                                                                             (b) 

ALOE, vista 1 (a) e vista 5 (b) do par estéreo 

 

 

(a)                                                                          (b) 

ALOE, disparidade 1 (a) tomada de 1 para 5 e disparidade 5 (b) tomada de 5 para 1do par 

estéreo 
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(a)                                                                                         (b) 

ALOE – Mapa de oclusões da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) do 

par estéreo 

 

                                         (a)                                                                                      (b) 

ALOE – mapa composto da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) do par 

estéreo com limiar 1. 
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(a)                                                                                    (b) 

ART, vista 1 (a) e vista 5 (b) do par estéreo 

 

 

(a)                                                               (b) 

ART– (a) mapa de disparidade da vista 1 para a vista 5 (b) mapa de disparidade da vista 5 

para a vista 1 (b) do par estéreo 
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(a)                                                                                         (b) 

Art – Mapa de oclusões da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) do par 

estéreo 

 

 

(b) 

ART – (a) mapa composto da vista 1 para a vista 5 (b) mapa composto da vista 5 para 

vista 1 do par estéreo com limiar 1 
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(a)                                                                                (b) 

BOWLING1, vista 1 (a) e vista 5 (b) do par estéreo 

 

 

 

(a)                                                                                (b) 

BOWLING1, disp. 1 (a) e disp. 5 (b) do par estéreo 
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(a)                                                                                (b) 

BOWLING1 – Mapa de oclusões da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 

(b) do par estéreo 

 

   

(b) 

BOWLING1 – Mapa composto da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) 

do par estéreo 
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(a)                                                                     (b) 

BOWLING2, vista 1 (a) e vista 5 (b) do par estéreo 

 

 

 

(a)                                                                      (b) 

BOWLING2, disp.1 (a) e disp. 5 (b) do par estéreo 
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(a)                                                                                (b) 

BOWLING2 – Mapa de oclusões da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 

(b) do par estéreo 

 

  

(a)                                                                                (b) 

BOWLING1 – Mapa composto da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) 

do par estéreo 
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(a)                                                                                (b) 

MIDD1 - vista 1 (a) e vista 5 (b) do par estéreo 

 

 

(a)                                                                             (b) 

MIDD1 – Mapa de disparidade da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) 

do par estéreo 
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(a)                                                          (b) 

MIDD1 – Mapa de oclusões da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) do 

par estéreo 

 

(a)                                                                       (b) 

MIDD1 – Mapa composto da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) do 

par estéreo com limiar 1. 
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(a)                                                                                (b) 

CONES, vista 2 (a) e vista 6 (b) do par estéreo 

 

 

(a)                                                                                (b) 

CONES, disp. 2 (a) e disp. 6 (b) do par estéreo 
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(a)                                                                                (b) 

CONES – Mapa de oclusões da vista 2 para a vista 6 (a) e  da vista 6 para a vista 2 (b) do 

par estéreo 

  

(a)                                                                                (b) 

CONES – Mapa composto da vista 2 para a vista 6 (a) e  da vista 6 para a vista 2 (b) do 

par estéreo 
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(a)                                                                     (b) 

REINDEER, vista 1 (a) e vista 5 (b) do par estéreo 

 

 

(a)                                                                     (b) 

REINDEER, disp. 1 (a) e disp. 5 (b) do par estéreo 
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(a)                                                                                (b) 

REINDEER – Mapa de oclusões da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 

(b) do par estéreo 

 

  

(a)                                                                                (b) 

REINDEER – Mapa composto da vista 1 para a vista 5 (a) e  da vista 5 para a vista 1 (b) 

do par estéreo 
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(a)                                                                                (b) 

TEDDY, vista 2 (a) e vista 6 (b) do par estéreo 

 

 

(a)                                                                                (b) 

TEDDY, disp. 2 (a) e disp. 6 (b) do par estéreo 
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TEDDY – Mapa de oclusões da vista 2 para a vista 6 (a) e  da vista 6 para a vista 2 (b) do par 

estéreo 

 

 

  
TEDDY – Mapa composto da vista 2 para a vista 6 (a) e  da vista 6 para a vista 2 (b) do par 

estéreo 
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ALOE 

 

(a)          (b) 

ALOE –(a) informações de textura da vista 1.(b) informações de textura da vista 5 - 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264-INTRA e JPEG-2000. 

 

 

(a)          (b) 

ALOE – (a) informações de textura da vista 1.(b) informações de textura da vista 5 

Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVCe JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

ALOE – (a) informações de disparidade da vista 1 para a vista 5.(b) informações de 

disparidade da vista 5 para a vista 1 Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC e 

JPEG-2000. 

 

 

(a)         (b) 

ALOE – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 e 5- 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis INTRA/STEREO e JPEG-

2000. 
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(a)         (b) 

ALOE – (a) informações de disparidade da vista 1 para a vista 5.(b) informações de 

disparidade da vista 5 para a vista 1 Curvas de similaridade estrutural com os codificadores 

H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

 

(a)         (b) 

ALOE –(a) Informações de textura da vista 1 e do mapa composto com média de valores 

e limiar um (b). Informações de textura da vista 5 e do mapa composto com média de valores 

e limiar um Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

ALOE – (a) informações do mapa composto tomado da vista 1 para a vista 5 com média 

de valores e limiar um (b) informações do mapa composto tomado da vista 1 para a vista 5 

com média de valores e limiar um Curvas similaridade estrutural com os codificadores 

H.264/AVCe JPEG-2000 

 

Devido à similaridade existente nos resultados das codificações das vistas do par estéreo 

entre si, dos mapas de disparidades e dos mapas compostos, como visto nos resultados 

apresentados para o par estéreo ART, no Cap. 5 e nos resultados apresentados para o par 

estéreo ALOE neste APÊNDICE, são mostrados para os outros pares apenas os resultados 

referentes a uma das informações, ou seja, apenas das vistas da direita, dos mapas de 

disparidades tomados da vista da direita para a vista da esquerda e dos mapas compostos 

tomados da vista da direita para a vista da esquerda. 
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BOWLING1 

 

(a)         (b) 

BOWLING1 - informações de textura da vista 1.(a) Curvas taxa-distorção (b) Curvas de 

similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

 

(a)         (b) 

BOWLING1 - informações de disparidade da vista 1 para a vista 5 (a). Curvas taxa-distorção 

(b) Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

BOWLING1 – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 e 5- 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis INTRA/STEREO e JPEG-

2000. 

 

 

 

(a)         (b) 

BOWLING1 – (a) informações de textura da vista 1 e do mapa composto tomado da vista 1 para a 

vista 5 com valor médio de cores e limiar um. Curvas taxa-distorção (b) informações do mapa 

composto tomado da vista 1 para a vista 5 com valor médio de cores e limiar um. Curvas similaridade 

estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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BOWLING2 

 

(a)         (b) 

BOWLING2 – informações de textura da vista 1.(a) Curvas taxa-distorção (b) Curvas de 

similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 

 

 

(a)         (b) 

BOWLING2 – informações de disparidade da vista 1 para a vista 5. (a) Curvas taxa-distorção 

(b) Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 
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(a)         (b) 

BOWLING2 – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 e 5- 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis INTRA/STEREO e JPEG-

2000. 

 

 

 

(a)          (b) 

BOWLING2 – (a) informações de textura da vista 1 e do mapa composto tomado da vista 1 

para a vista 5 com média de valores e limiar um. Curvas taxa-distorção (b) informações do 

mapa composto tomado da vista 1 para a vista 5 com média de valores e limiar um. Curvas 

similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000. 



153 

 

CONES 

 

(a)         (b) 

CONES – informações de textura da vista 2.(a) Curvas taxa-distorção (b) Curvas de 

similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

 

 

(a)         (b) 

CONES – informações de disparidade da vista 2 para a vista 6. (a)Curvas taxa-distorção (b) 

Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 
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(a)         (b) 

CONES – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 e 5- Curvas 

taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis INTRA/STEREO e JPEG-2000. 

 

 

 

 

(a)         (b) 

CONES – (a) informações de textura da vista 2 e do mapa composto tomado da vista 2 para a 

vista 6 com valor médio de cores e limiar um. Curvas taxa-distorção (b) informações do mapa 

composto tomado da vista 2 para a vista 6 com valor médio de cores e limiar um. Curvas 

similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 
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REINDEER 

 

(a)         (b) 

REINDEER – informações de textura da vista 1. (a) Curvas taxa-distorção com (b) Curvas de 

similaridade estrutural os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

(a)         (b) 

REINDEER – informações de disparidade da vista 1 para a vista 5.(a) Curvas taxa-distorção 

(b) Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 
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(a)         (b) 

REINDEER – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 e 5- 

Curvas taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis INTRA/STEREO e JPEG-

2000. 

 

 

(a)         (b) 

REINDEER – (a) informações de textura da vista 1 e do mapa composto tomado da vista 1 

para a vista 5 com valor médio de cores e limiar um. Curvas taxa-distorção (b) informações 

do mapa composto tomado da vista 1 para a vista 5 com valor médio de cores e limiar um 

com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 
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TEDDY 

 

(a)           (b) 

TEDDY – informações de textura da vista 2. (a) Curvas taxa-distorção (b) Curvas de 

similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

 

(a)          (b) 

TEDDY – informações de disparidade da vista 2 para a vista 6.(a) Curvas taxa-distorção (b) 

Curvas de similaridade estrutural com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 



158 

 

 

(a)         (b) 

TEDDY – (a) Informações de disparidades 1 e 5.(b) Informações de textura das vistas 1 e 5- Curvas 

taxa-distorção com os codificadores H.264/AVC perfis INTRA/STEREO e JPEG-2000. 

 

(a)         (b) 

TEDDY – informações de textura da vista 2 e do mapa composto tomado da vista 2 para a 

vista 6 com valor médio de cores e limiar um Curvas taxa-distorção (b) informações de 

textura da vista 2 e do mapa composto tomado da vista 2 para a vista 6 com valore médio de 

cores e limiar um com os codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 
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Este APÊNDICE apresenta resultados adicionais da síntese (reconstrução) da vista 

complementar (no caso, da vista direita) de cada um dos 8 pares estéreo. A tabela abaixo exibe 

as taxas dos mapas de oclusão. Tais taxas são somadas às 3 taxas de bits da vista de 

referência, do mapa de disparidade e do mapa composto, de acordo com o descrito no 

Capítulo 4, Seção 4.3.1. 

. 

Taxas de codificação dos mapas de oclusões 

 
Mapa de Oclusão Taxa (bpp) 

ALOE 0.07  

ART 0.08  

BOWLING1 0.03  

BOWLING2 0.04  

MIDD1 0.04  

REINDEER 0.05  

CONES 0.07  

TEDDY 0.06  
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(a)             (b)   

  
(c)            (d)   

ALOE – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações 

(a) Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a 

combinação 3 da TAB. 5.5 do Cap. 5 com o codificador H.264/AVC 
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 ALOE – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações 

(a) Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a 

combinação 3 da TAB. 5.5 do Cap. 5 com o codificador JPEG-2000 

 
   (a)         (b) 

ALOE - Curva taxa-distorção (a) e Curva de similaridade estrutural (b) da vista da 

direita reconstruída pelo método proposto com os codificadores H.264/AVC e 

JPEG2000  
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(a)             (b)   

  
(c)            (d)   

BOWLING1 – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador H.264/AVC 
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BOWLING1 – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador JPEG-2000 

 

(a)          (b) 
Curva taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) da vista da direita reconstruída pelo 

método proposto com os codificadores H.264/AVC e JPEG2000 para o par estéreo BOWLING1 
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BOWLING2 – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das 

informações (a) Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, 

(c) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a 

combinação 3 da TAB. 5.5 do Cap. 5 com o codificador H.264/AVC 
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BOWLING2 – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das 

informações (a) Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, 

(c) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a 

combinação 3 da TAB. 5.5 do Cap. 5 com o codificador JPEG-2000 

 

 
(a)         (b) 

 

BOWLING2 - Curvas taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) da vista da 

direita reconstruída pelo método proposto com os codificadores H.264/AVC e JPEG2000  
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CONES – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador H.264/AVC 
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CONES – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador JPEG-2000 

 
(a)        (b) 

 

CONES - Curvas taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) da vista da direita 

reconstruída pelo método proposto com os codificadores H.264/AVC e JPEG2000  
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REINDEER – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador H.264/AVC 
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REINDEER – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador JPEG-2000 

 

(a)         (b) 
REINDEER  -Curvas taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) da vista da direita 

reconstruída pelo método proposto com os codificadores H.264/AVC e JPEG2000  
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TEDDY – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador H.264/AVC 
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TEDDY – Vista da direita reconstruída pelo método proposto a partir das informações (a) 

Originais, (b) Codificadas com a combinação 1 da TAB. 5.5 do Cap. 5, (c) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 e (d) Codificadas com a combinação 3 da TAB. 5.5 do 

Cap. 5 com o codificador JPEG-2000 

 

(a)         (b) 
TEDDY -Curvas taxa-distorção (a) e Curvas de similaridade estrutural (b) da vista da direita 

reconstruída pelo método proposto com os codificadores H.264/AVC e JPEG2000  
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5  APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta resultados adicionais da síntese da vista central (baseline 

0.5), de cada um dos 8 pares estéreo, sendo que a vista da direita é a vista reconstruída 

(sintetizada) e não a vista original. 

 

  
 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

ALOE- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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                     (a)         (b)  

  
            (c)       (d)  

ALOE - Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das informações 

Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) Codificadas com a 

combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) 

pelo codificador JPEG-2000 

 
(a)         (b) 

ALOE Curvas (a) taxa-distorção e (b) similaridade estrutural referentes à reconstrução da 

vista virtual sintetizada na posição central da baseline usando-se o método proposto 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

BOWLING1- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir 

das informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

BOWLING1- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais(a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) Codificadas com 

a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) 

pelo codificador JPEG-2000 

 
(a)        (b) 

BOWLING1 - Curvas (a) taxa-distorção e (b) similaridade estrutural referentes à reconstrução da vista 

virtual sintetizada na posição central da baseline, usando-se o método proposto 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

BOWLING2- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir 

das informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

BOWLING2- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) Codificadas com 

a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) 

pelo codificador JPEG-2000 

  
(a)         (b) 

BOWLING2 - Curvas (a) taxa-distorção e (b) similaridade estrutural referentes à reconstrução da vista 

virtual sintetizada na posição central da baseline, usando-se o método proposto 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

CONES- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

CONES- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador JPEG-2000 

 
CONES - Curvas (a) taxa-distorção e (b) similaridade estrutural referentes à reconstrução da vista 

virtual sintetizada na posição central da baseline do par estéreo Bowling2, usando-se o método 

proposto 

 



182 

 

  
 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

REINDEER- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir 

das informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

REINDEER- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir 

das informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador JPEG-2000 

 
(a)        (b) 

REINDEER - Curvas (a) taxa-distorção e (b) similaridade estrutural referentes à reconstrução 

da vista virtual sintetizada na posição central da baseline, usando-se o método proposto 
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 (a)                  (b)  

  
(c)       (d)  

TEDDY- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) 

Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 

da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) pelo codificador H.264/AVC 

 

 

 

  
 (a)                  (b)  
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(c)       (d)  

TEDDY- Vista sintetizada pelo método proposto na posição central da baseline a partir das 

informações Originais (a), Codificadas com a combinação 1 da TAB.5.5 do Cap.5 (b) Codificadas com 

a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (c) Codificadas com a combinação 2 da TAB. 5.5 do Cap. 5 (d) 

pelo codificador JPEG-2000 

 
(a)         (b) 

TEDDY - Curvas (a) taxa-distorção e (b) similaridade estrutural referentes à reconstrução da vista 

virtual sintetizada na posição central da baseline, usando-se o método proposto 
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6  APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta resultados adicionais da avaliação subjetiva das vistas 

complementares (no caso, da vista direita) dos pares estéreo restantes, não citados no Capítulo 

5. processadas pelos codificadores H.264/AVC INTRA e JPEG-2000 com as combinações de 

1-8 da TAB. 5.5 (Capítulo 5). Tal avaliação foi fundamental para a seleção das taxas de cada 

uma das vistas da esquerda dos 8 pares estéreo. A partir da avaliação perceptual, foram 

selecionadas as taxas  

Avaliação Subjetiva – MOS 

 

ALOE 

 
 

BOWLING1 
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BOWLING2 

 
 

CONES 

 
 

REINDEER 
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TEDDY 

 



190 

 

7  APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta as vistas sintetizadas pelo método proposto usando a vista 

original da esquerda, o mapa composto, dois mapas de disparidade, na posição central da 

baseline (0.5). A compressão da vistas, e dos mapas foi realizada com os perfis INTRA e 

STEREO do codificador H.264/AVC. As imagens sintetizadas estão sendo exibidas com 

finalidade de análise perceptual. 

 

 

 
 

ART-Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas com 

o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 2 da TAB. 5.5 
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ART-Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas com 

o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 2 da TAB. 5.5 

 

 

 
 

ART-Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas com 

o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 3 da TAB. 5.5 
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ART -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 3 da TAB. 5.5 

 

 

 
MIDD1 Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações originais 

pelo modo INTRA 
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MIDD1 Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações originais 

pelo modo STEREO 

 

 

 
 

MIDD1 -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 1 da TAB. 5.5 
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MIDD1 -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 1 da TAB. 5.5 

 

 

 
 

MIDD1 - Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 2 da TAB. 5.5 
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MIDD1 - Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 2 da TAB. 5.5 

 

 

 
 

MIDD1 - Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 3 da TAB. 5.5 
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MIDD1 - Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações codificadas 

com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 3 da TAB. 5.5 

 

 
 

REINDEER Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações originais 

pelo modo INTRA 
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REINDEER Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações originais 

pelo modo STEREO 

 

 
 

REINDEER -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações 

codificadas com o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 1 da TAB. 5.5 
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REINDEER -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações 

codificadas com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 1 da TAB. 

5.5 

 

 
 

REINDEER -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações 

codificadas com o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 2 da TAB. 5.5 
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REINDEER -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações 

codificadas com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 2 da TAB. 

5.5 

 

 

 
 

REINDEER -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações 

codificadas com o codificador H.264/AVC no modo INTRA com a combinação 3 da TAB. 5.5 
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REINDEER -Vista sintetizada na posição central da baseline a partir das informações 

codificadas com o codificador H.264/AVC no modo STEREO com a combinação 3 da TAB. 

5.5 

 


