
TRABALHO DE GRADUAÇÃO

ESTUDO DO FEATURE DE FASE DOS VETORES DE MOVIMENTO
EM UM TRANSCODIFICADOR H.264/HEVC

Filipe de Castro Borges da Silveira

Brasília, Julho de 2016

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA



UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Faculdade de Tecnologia

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

ESTUDO DO FEATURE DE FASE DOS VETORES DE MOVIMENTO
EM UM TRANSCODIFICADOR H.264/HEVC

Filipe de Castro Borges da Silveira

Relatório submetido ao Departamento de Engenharia

Elétrica como requisito parcial para obtenção

do grau de Engenheiro Eletricista

Banca Examinadora

Prof. Eduardo Peixoto Fernandes da Silva,
ENE/UnB
Orientador

Prof. Edson Mintsu Hung, ENE/UnB
Examinador interno

Prof. Renan Utida Ferreira, FGA/UnB
Examinador externo



FICHA CATALOGRÁFICA

SILVEIRA, FILIPE DE CASTRO BORGES DA SILVEIRA

Estudo do Feature de Fase dos Vetores de Movimento em um Transcodificador H.264/HEVC.

[Distrito Federal] 2016.

xiii, 65p., 210 x 297 mm (ENE/FT/UnB, Engenheiro Eletricista, Engenharia Elétrica, 2016).

Trabalho de Graduação – Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia.

Departamento de Engenharia Elétrica
1. Introdução 2. Revisão Bibliográfica
3. Framework do Transcodificador Utilizado 4. Os Features Analisados
5. Resultados Experimentais 6. Conclusões
I. ENE/FT/UnB II. Título (série)

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
SILVEIRA, F. C. B. (2016). Estudo do Feature de Fase dos Vetores de Movimento em um
Transcodificador H.264/AVC, Trabalho de Graduação em Engenharia Elétrica, Publicação 2016,
Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 65p.

CESSÃO DE DIREITOS
AUTOR: Filipe de Castro Borges da Silveira
TÍTULO: Estudo do Feature de Fase dos Vetores de Movimento em um Transcodificador
H.264/AVC.
GRAU: Engenheiro Eletricista ANO: 2016

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias deste trabalho de
graduação e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e
científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desse trabalho de
graduação pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor.

Filipe de Castro Borges da Silveira
Departamento de Eng. Elétrica (ENE) - FT
Universidade de Brasília (UnB)
Campus Darcy Ribeiro
CEP 70919-970 - Brasília - DF - Brasil



RESUMO

A tecnologia de compressão de vídeo é essencial para o consumo de vídeo digital, largamente utili-
zado hoje em dia. Um formato de codificação de vídeo é a especificação de como representar uma
sequência de vídeo em um arquivo ou bitstream. Em geral, uma sequência de vídeo codificada por
um formato pode ser decodificada apenas pelo decodificador daquele formato, não sendo compatível
com outro decodificador. Assim, tem-se que o codec de vídeo é definido pelo decodificador.

Para que se estabeleça a comunicação entre sistemas que utilizam diferentes formatos, uma
mudança de formato é necessária. Esta é chamada de transcodificação, e consiste na conversão
de um bitstream, codificado com um determinado formato (chamado de formato fonte) para outro
bitstream, codificado com outro formato (chamado de formato alvo).

O padrão internacional H.264/AVC (utilizado, entre outros sistemas, pelo Sistema Brasileiro
de Televisão Digital) está prestes a ser substituído por um novo padrão, chamado High Efficiency
Video Coding (HEVC). O HEVC oferece um desempenho em taxa-distorção muito superior ao
padrão H.264/AVC (i.e., consegue obter a mesma qualidade utilizando um número muito menor
de bits).

O objetivo maior deste projeto é o desenvolvimento de um transcodificador do formato H.264/AVC
para o HEVC. Tal transcodificador tem duas motivações principais: promover a inter-operabilidade
entre sistemas que usam o padrão H.264/AVC com novas aplicações que utilizem o formato HEVC;
e tirar proveito do maior desempenho em termos de taxa-distorção do formato HEVC.

ABSTRACT

Nowadays, the compression technology is essential for digital video comsumption. A video coding
format is the specification of how to represent the video sequence by a file or bitstream. Therefore,
video sequences coded in one set format can only be decoded by the respective decoder, which
makes it not compatible with the other ones.

To establish the link between two systems that use different video formats, there needs to be a
transcoding process that turns the old one into the desired new file or bitstream. This change in
formats is called transcoding and it consists of the conversion of a bitstream coded in one format
(source format) to another bitstream coded in another format (targeted format).

The most used standard called H.264/AVC is about to be replaced by a new one, called High
Efficiency Video Coding (HEVC). The HEVC standard offers better performance in terms of rate-
distortion than the previous H.264/AVC standard. This means the former can achieve similar
visual quality using a smaller number of bits than the latter.



This work aims to develop a transcoder from the H.264/AVC standard to the HEVC. This trans-
coder has two main goals: to promote inter-operability between systems that use the H.264/AVC
standard with new applications that use the HEVC format; and to take advantage of the better
performance in terms of rate-distortion of the HEVC format.
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Capítulo 1

Introdução

Este capítulo visa introduzir a principal motiva-
ção do trabalho de conclusão de curso. Expõe-
se os objetivos e as motivações do trabalho com
vistas a satisfazer as características prescritas do
mesmo. Por fim, apresenta-se o manuscrito.

1.1 Contextualização

A compressão de vídeo, ou a codificação de vídeo, é o processo de reduzir a quantidade de dados
necessários para representar sinais de vídeos digitais antes da trasmissão ou do armazenamento.
A operação complementar, a decompressão ou decodificação, recupera o sinal de vídeo original a
partir da representação comprimida [1, 4]. Como os dados de vídeos digitais tendem a ocupar
bastante espaço no dispositivo de armazenamento e/ou largura de banda1, a codificação de vídeos
torna-se algo essencial para qualquer aplicação que possua limitações nesses quesitos.

A maior parte das aplicações de consumidores de videos digitais recaem nessa categoria em
que se tem as limitações mencionadas. Por exemplo, tem-se a transmissão de televisão digital,
streaming de vídeos da internet, vídeos em DVD/Blu-ray, ligações telefônicas com vídeo, etc. Em
particular, quase todas utilizam comunicação one-way de dados (Figura 1.1) e apenas as ligações
telefônicas com vídeo utilizam comunicação two-way de dados (Figura 1.2). Todas essas aplicações
incluem um encoder, o qual comprime ou codifica um sinal de vídeo de entrada em um bitstream2,
e um decoder, o qual decomprime ou decodifica o bitstream codificado para produzir o vídeo a ser
reproduzido.

Logo, novas técnicas de compressão são propostas e pesquisadas e, todos anos, centenas de
trabalhos são publicadas expondo essas técnicas inovadoras. Em contraste com essas inovações, as
aplicações comerciais de codificação de vídeo tendem a utilizar um número limitado de técnicas
padronizadas para a compressão, pois elas provêem alguns benefícios em potencial comparados aos
padrões de particulares, como:

• simplificar a interoperabilidade entre encoders e decoders de diferentes fabricantes, o que
1Capacidade de transmissão, principalmente.
2Sequência de bits no tempo que representam o vídeo original.
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Figura 1.1: Esquema da comunicação one-way entre duas partes [1].

Figura 1.2: Esquema da comunicação two-way entre duas partes [1].

permite a operação conjunta de duas ou mais empresas;

• permitir construir plataformas que incorporam vídeos e os fazem interagir em formas bem
definidas;

• evitar a violação de patentes por parte das implementações particulares visto que várias
técnicas de codificação de vídeo são patenteadas.

Assim, percebe-se que a existência de padrões auxilia no desenvolvimento de vídeos compatíveis
com diversas plataformas. Isso é importante para um grande número de indústrias. Assim, devido
à crescente demanda por vídeos de melhor qualidade e que ocupem pouca banda e/ou armazena-
mento, faz-se necessário padrões de codificação de vídeo cada vez mais eficientes e robustos.

2



1.2 Motivação

As aplicações mencionadas na seção anterior representam grandes mercados em crescimento.
Por exemplo, as receitas envolvidas na transmissão de TV e no streaming de vídeos pela internet
são relativamente significativas nos dias atuais. Assim, a necessidade de bons codecs3 permite
comprimir diversos vídeos de boa qualidade na banda de transmissão disponível ou de forma a
tomar o menor espaço possível em dispositivos de armazenamento [1].

A qualidade dos vídeos está se tornando algo cada vez mais relevante na vida dos consumidores,
o que acarreta em incentivos para o contínuo aperfeiçoamento das tecnologias de codificação de
vídeos. Mesmo com o advento de processadores cada vez mais rápidos e maiores larguras de banda
providas pela rede, codecs de vídeo melhores resultam em produtos de maior qualidade e mais
competitivos no mercado.

Logo, esses incentivos ao aperfeiçoamento da tecnologia de compressão de vídeos levou a inves-
timentos significativos na pesquisa e no desenvolvimento na área durante os últimos 20 anos.

1.3 Definição do problema

Com o surgimento do novo padrão H.265/HEVC4, cria-se a necessidade de transcodificar o
material já existente no padrão H.264/AVC antigo para esse novo. Isso porque o HEVC consegue
atingir qualidades similares utilizando menos bits para representar a mesma sequência, o que o
torna mais eficiente.

1.4 Objetivos do projeto

Percebe-se que, ao se lidar com os vetores de movimento de uma imagem, tem-se diversas
características que devem ser tratadas de forma a se fazer a conversão do formato. Dentre elas,
tem-se a fase dos vetores de movimento. Ela apresenta um problema de descontinuidade devido
à periodicidade dos ângulos (i.e., ângulos múltiplos de 2π representam o mesmo ângulo). Assim,
pretende-se testar novas abordagens sobre a fase dos vetores de movimento e verificar se elas
afetam positiva ou negativamente a compressão dos vídeos aumentando ou, pelo menos, mantendo
a qualidade.

1.5 Apresentação do manuscrito

Esta tese está dividida da seguinte forma:

• Capítulo 2: apresenta uma rápida revisão de conceitos inerentes aos codecs de vídeo;
3Combinação de codificador e decodificador de vídeo que torna possível a compressão de vídeo.
4Acrônimo para High Efficiency Video Coding.

3



• Capítulo 3: apresenta a metodologia de projeto empregada;

• Capítulo 4: apresenta quais features5 serão analisados;

• Capítulo 5: apresenta os resultados dos testes feitos com os elementos de predição escolhidos
como relevantes;

• Capítulo 6: apresenta as conclusões do trabalho.

5Atributos, em tradução livre, que dizem respeito à imagem.
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Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Este capítulo visa introduzir os conceitos relati-
vos a imagens e vídeos, além das características
intrínsecas de cada um. Em seguida, faz-se uma
revisão dos conceitos de captura e amostragem,
espaços de cores, modelos de predição. Por fim,
introduz-se os conceitos relativos à codificação e
à transcodificação de vídeo.

2.1 Introdução

A codificação de vídeo consiste do processo de gerar algum código capaz de representar um
vídeo. Os vídeos digitais são representações de cenas visuais naturais amostradas espacial e tem-
poralmente. Tipicamente, amostra-se a cena em um determinado ponto no tempo para se produzir
um frame1. Dessa forma, define-se a amostragem como um processo que se repete em intervalos
de tempo regulares de forma a se obter um sinal de vídeo discreto que, quando reproduzido na
ordem correta, reproduz o movimento do vídeo. A precisão da reprodução da cena visual deve ser
medida de forma a se determinar a performance e a qualidade do sistema [1, 4, 2].

Pode-se definir a transcodificação como um processo em que se pega conteúdo já codificado
para ser alterado e recodificado. A transcodificação de vídeos se baseia no estudo de técnicas de
codificação de vídeo. Portanto, apresentar-se-á conceitos de codificação de vídeo neste capítulo.
Depois, discute-se os conceitos de formato e padrão de codificação de vídeo, os quais estabelecerão
os fundamentos das técnicas de transcodificação de vídeo.

2.2 Captura

Cenas naturais de vídeo consistem de múltiplos elementos (e.g., pessoas, objetos, animais, etc.)
que possem de características próprias (e.g., forma, profundidade, textura, iluminação, etc.). A
cor e o brilho de tais cenas podem variar em diferentes graus, o que altera a suavidade durante a
reprodução. Portanto, tem-se, em cenas típicas de vídeo, características do tipo:

1Quadro que compõe a sequência de vídeo.
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• espaciais: variação de texturas, número e forma dos objetos, cor, etc.;

• temporais: movimento dos objetos, mudanças na iluminação, movimento da câmera ou do
ponto-de-vista, etc.

Figura 2.1: Exemplo de imagem sem movimento [1].

As cenas reais são contínuas no espaço e no tempo. Para se fazer a representação digital,
amostra-se as imagens espacialmente utilizando uma grade retangular no plano da imagem e tem-
poralmente como uma série de frames estáticos ou componentes de frames (vide Figura 2.2). Por
conseguinte, cada amostra espaço-temporal obtida é representada com um ou mais números que
descrevem alguma característica da amostra [1], podendo ser o brilho, as cores, a saturação, etc.

Figura 2.2: Amostragem espaço-temporal [1].
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Figura 2.3: Grade de amostras dentro do frame [1].

A amostragem espacial se dá em determinado ponto no tempo. O formato mais comum, dado
as características dos vídeos, é retangular, principalmente os formatos 4× 3, 16× 9 e 21× 9. Este
último formato é mais utilizado na indústria cinematográfica. Na Figura 2.3, pode-se notar as
divisões de amostragem superpostas à imagem. A amostragem se dará em cada bloco da imagem,
o que tornará possível a reconstrução ao representar as amostras por meio de picture elements,
ou pixels. Estes são elementos quadriculares que carregam um número respectivo que quantifica
alguma característica (e.g., chroma, luma, vermelho, verde, azul, contraste, brilho, etc.) daquele
ponto da imagem original.

A amostragem temporal é oriunda dos snapshots2 tirados a intervalos periódicos de tempo. A
suavidade do movimento no vídeo é devida à quantidade de frames que serão mostrados a cada
segundo. Portanto, taxas de amostragem maiores originam cenas de movimento mais suave, mas
requerem mais amostras. Taxas de 50 ou 60 frames por segundo produzem movimento de aparência
bastante suave ao custo de altas taxas de dados.

2.3 Espaços de Cores

As aplicações de vídeo possuem mecanismos para se capturar e representar as informações
de cores. Imagens monocromáticas requerem apenas um número por pixel para representar o
respectivo brilho. Em contrapartida, as imagens policromáticas requerem mais de um número
para que haja a representação das cores. De forma mais tradicional, utiliza-se pelo menos três
pixels para representar as imagens policromáticas conforme a imagem original. Dentre alguns
exemplos, tem-se os espaços de cores RGB e YCbCr.

2Imagem pertencente à sequência de vídeo tirada em um determinado intervalo de tempo.
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No caso do espaço RGB, a representação é feita com três números: um para vermelho (R),
um para verde (G) e um para azul (B). Esse espaço é apropriado para a captura e a exibição
de imagens a cores. Na captura, deve-se filtrar e capturar as componentes vermelha, verde e azul
utilizando um arranjo de sensores separados. A distâncias normais de visualização, elas se mesclam
para fornecer a aparência da cor original daquela imagem.

Figura 2.4: Componentes RGB da esquerda para a direita representadas em escala de cinza da
imagem a cores [1].

No caso do espaço YCbCr, separa-se a componente da luminância das demais componentes
que se referem à crominância. A luminância, Y, pode ser calculada com base na média ponderada
das componentes R, G e B de acordo com a Equação 2.1.

Y = krR+ kgG+ kbB (2.1)

Os parâmetros kr, kg e kb da Equação 2.1 acima referem-se à ponderação na imagem, o que ressalta
a cor conforme o valor relativo da constante aumenta em relação às outras. Com isso, tem-se três
componentes a serem transmitidas: a crominância do vermelho (Cr), a crominância do azul (Cb) e
a luminância (Y). A crominância do verde (Cg) pode ser inferida a partir das demais componentes
utilizando a Equação 2.1.

Outro espaço comumente utilizado é o espaço YUV. Ele é largamente utilizado para aplições
de consumidores (e.g., videoconferência, televisão digital e armazenamento DVD) visto que ele
considera a percepção humana, a qual é mais sensível às variações de luminância do que as de
crominância, na representação. Isso permite que a largura de banda para as componentes de
crominância seja reduzida. Ademais, no espaço YUV, as componentes Cr e Cb têm metade da
resolução horizontal e vertical da componente Y.
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(a) Sem artefatos de compressão. (b) Com artefatos de compressão.

Figura 2.5: Imagens envolvendo a manipulação de artefatos de compressão.

2.4 Codificação de Vídeo

Compressão é o ato ou processo de compactar dados e representá-los a partir de um número
menor de bits em relação aos dados originais. Então, pode-se definir a codificação de vídeo como
o processo de converter vídeos digitais em formatos adequados para a transmissão e o armazena-
mento, enquanto reduz-se o número de bits utilizados na representação. Padrões que não utilizam
compressão requerem altas taxas de bits para representar pequenos intervalos de tempo (e.g., 216
Mbps para 1 segundo de vídeo em Standard Definition (SD)3). Isso evidencia a importância da
compressão no processo de transmissão e armazenamento [1].

Na codificação de vídeo, tem-se o par complementar encoder e decoder, os quais são elementos
centrais do processo. O primeiro realiza a codificação do vídeo ao explorar as redundâncias, tanto
entre frames quanto dentro do frame analisado4, e o segundo resgata uma versão similar à versão
original do arquivo em questão. O conjunto encoder e decoder recebe o nome de codec.

Por exemplo, no H.264/AVC, cada frame é dividido em blocos que não se sobrepõem, os
quais recebem o nome de macroblocos. Estes são as unidades nas quais todas as operações são
feitas. O processo de codificação começa pelo primeiro macrobloco mais ao topo e à esquerda no
frame. Então, aplica-se os três módulos predição, transformada e codificação de entropia5

ao macrobloco e, em seguida, faz-se o mesmo para o macrobloco seguinte. Essa abordagem recebe
o nome de DPCM/DCT híbrido [1].

3Standard definition, ou definição padrão, consiste do antigo formato padrão que pode possuir os tamanhos
704× 576 e 704× 576, por exemplo

4O primeiro tipo recebe o nome de predição inter e o segundo, de predição intra e elas serão tratadas mais
adiante.

5Esses três módulos serão tratados mais adiante.
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A forma com a qual se reduz a quantidade de dados é removendo as redundâncias presentes nas
sequências de vídeo em questão [2]. Elas são definidas como informações estatísticas redundantes
e que podem ser utilizadas para se comprimir o bitstream. Enfim, pode-se ter dois tipos principais
de compressão:

• sem perdas: permite reconstruir os dados de forma exata àquela anterior à compressão,
mas fornece quantidade de compressão moderada;

• com perdas: os dados reconstruídos não são exatamente iguais aos dados originais, mas
taxas de compressão mais altas podem ser alcançadas.

Ressalta-se que a compressão com perdas se baseia no princípio de remover detalhes das imagens
do arquivo de vídeo de forma a afetar o mínimo possível a percepção visual do espectador. Esses
detalhes podem ser tratados como redundâncias que dizem respeito aos elementos da imagem, ou
sequência de vídeo, cuja retirada não produz efeitos significativos na percepção da qualidade visual
do observador [1]. Com isso, consegue-se comprimir o bitstream da sequência original.

Os encoders de vídeo geralmente, possuem determinadas técnicas de compressão para realizar a
sua função. Essa técnicas de compressão de vídeo podem ser classificadas em três partes: modelo
de predição, modelo de imagem e codificação de entropia. Cada uma delas está destinada
a explorar uma das redundâncias inerentes à sequência de vídeo a ser comprimida [1, 2].

• modelo de predição: visa gerar uma predição para a imagem de forma que apenas o resíduo
seja codificado;

• modelo de imagem: visa explorar as redundâncias inerentes à imagem tentando utilizar
uma representação mais esparsa para ela, por exemplo, com o auxílio de transformadas;

• codificação de entropia: visa explorar a redundância de dados para fazer a codificação da
predição e da representação esparsa formada pelo modelo de imagem de uma maneira mais
eficiente.

Alguns padrões de vídeo que seguem a abordagen acima são o H264/AVC e o HEVC. Neles,
o processo de codificação, geralmente, começa com o macrobloco mais ao canto superior esquerdo
devido à ordem de escaneamento de varredura ao aplicar três módulos: predição, transformada e
codificação de entropia. Ao finalizar o macrobloco em questão, procede-se para o próximo, o qual
está à direita do anterior.

As operações típicas para se codificar um macrobloco serão detalhadas nas próximas sub-seções.

2.5 Modelos de Predição

Uma das grandes razões que tornaram o H.264/AVC um padrão altamente adotado é a perfor-
mance de compressão. Essa performance superior em relação aos outros codecs de vídeo se deve
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aos métodos eficientes de predição empregados no processo de codificação [1]. De forma genérica,
pode-se dizer que o processo consiste das seguintes etapas:

1. cria-se uma predição para cada macrobloco;

2. subtrai-se essa predição do macrobloco original de forma a se ter um resíduo6;

3. predições acuradas significam que o resíduo contém poucos dados, o que acarreta em boa
performance de compressão.

Por exemplo, o H.264/AVC suporta diversas opções de predição, como predição intra utilizando
dados do frame corrente ou predição inter utilizando predição de movimento compensado de frames
codificados anteriormente, tamanhos de bloco de predição múltipla, frames de referência múltipla
e modos especiais7. Quanto melhor a predição representar o bloco alvo, menor será o resíduo. Caso
a predição consiga representar perfeitamente o bloco, nenhum resíduo precisa ser transmitido. O
modelo de predição mais comum para a codificação de vídeo é baseado na Modulação de Codificação
de Pulso Diferencial8 (DPCM ) [2].

Outra parte importante na codificação de vídeo do H.264/AVC é a estimação e compensação
de movimento. Em compressão de vídeos, essa técnica é feita da seguinte forma [1]:

1. subdivide-se os frames na sequência de vídeo em blocos de N×N pixels, onde Bk
n é o k-ésimo

bloco do n-ésimo frame;

2. ao codificar um bloco Bk
n, o encoder busca formar uma predição do bloco ao utilizar os blocos

já codificados, o que gerará um resíduo dado pela Equação 2.2, onde Rk
n é o resíduo e P k

n é
a predição;

Rk
n = Bk

n − P k
n (2.2)

3. precisa-se sinalizar, também, qual predição foi utilizada ou como formar a essa predição.

A ideia principal aqui é reduzir o número de bits necessários para comprimir a informação, o que
ocorre ao se calcular o resíduo Rk

n pela Equação 2.2 acima. Ademais, precisa-se sinalizar qual a
forma de predição foi utilizada dentre os blocos previamente codificados.

A título de exemplo no modelo DPCM/DCT, deve-se codificar um dado pixel X ilustrado
na Figura 2.6 a seguir. Se o processamento for feito na ordem de varredura (i.e., da esquerda
para a direita e de cima para baixo), então os pixels A, B e C nas linhas atual e anterior estão
disponíveis tanto no encoder quanto no decoder, pois eles já precisam ter sido decodificados antes
do pixel X. Em seguida, o encoder forma a predição para X baseado em alguma combinação de
pixels previamente codificados, a qual será subtraída de X e originará um resíduo. Este resíduo

6A eficiência ou acurácia desse processo tem impacto significativo na performance de compressão.
7Predição direta e ponderada.
8Differential Pulse Coding Modulation
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será, então, codificado. Por fim, o decoder formará a mesma predição anterior e somará o resíduo
decodificado para reconstruir o pixel.

O resultado dependerá do tipo de compressão utilizada. Se a codificação sem perdas for feita,
então os pixels A’, B’ e C’ serão exatamente iguais os pixels originais A, B e C que foram codificados.
Se a codificação com perdas for feita (i.e., se o resíduo for quantificado), então os pixels A’, B’
e C’ podem não ser idênticos aos originais devido às perdas inerentes ao processo. Logo, este
último processo pode levar a descasamentos (ou desvios) cumulativos entre encoder e decoder.
Para que isso não ocorra, o encoder precisa decodificar o resíduo e reconstruir cada pixel. Dos
pixels reconstruídos, o encoder forma a predição e, assim, tanto encoder quanto decoder utilizarão
a mesma predição [1].

Figura 2.6: Amostras para predição espacial (DPCM) [1].

Pode-se ver que a eficiência dessa abordagem depende de quão boa a predição foi feita. Se ela for
precisa, então a energia residual será pequena. Entretanto, devido à não-uniformidade das imagens,
a escolha de um preditor universal fica comprometida. Assim, pode-se obter melhor performance
ao adaptar o preditor dependendo das estatísticas daquela região aonde se trabalha na imagem.
Por exemplo, escolhe-se preditores diferentes para áreas de textura uniforme, de textura vertical
forte, de textura horizontal forte, etc. Ademais, como o encoder informa o preditor escolhido
ao decoder, existe um tradeoff entre predição eficiente e bits extras requisitados para sinalizar a
escolha do preditor [1, 4].

As duas classificações de predições, intra e inter, são importantes para se atingir fatores de
compressão significativos. A primeira só utiliza informações dentro do frame corrente, enquanto a
segunda utiliza informações de frames diferentes. Por isso, detalha-se ambos os tipos de predição
separadamente nas seções a seguir.

2.5.1 Predição Intra

Os macroblocos intra (I) de uma sequência são aqueles que utilizam blocos do frame atual.
Apenas os blocos que já foram codificados estão disponíveis para formar a predição intra dos
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próximos (i.e., aqueles que se encontram acima e à esquerda do bloco a ser codificado). Quando o
decoder processar esse bloco, aqueles outros acima e à esquerda já se encontrarão decodificados e
poderão ser utilizados para recriar a predição quando a codificação for feita na ordem de varredura
[1, 2].

Na Figura 2.7, tem-se um esquema de quais amostras se encontram disponíveis para o predição
intra e de como a extrapolação é feita para que as bordas (i.e., borda lateral direita e inferior)
sejam codificadas utilizando a mesma regra.

Geralmente, blocos de amostras de luminância e crominância possuem alta correlação entre as
amostras do bloco e as amostras que são adjacentes a ele. Para cada componente chroma, gera-se
apenas um bloco de predição. Os blocos de predição são, então, gerados utilizando um dos modos
de predição disponíveis. A escolha de tamanho de bloco para predição intra para a componente
luma tende a ser um trade-off entre eficiência de predição e custo de sinalizar o modo de predição
[1, 4].

A título de exemplo, sabe-se de antemão que os blocos tendem a ter o seguinte comportamento
conforme o tamanho relativo que eles apresentam:

• blocos menores: tendem a apresentar uma predição mais acurada e resíduo codificado
menor, mas todas as escolhas de predição de cada bloco 4× 4 devem ser sinalizadas;

• blocos maiores: apresentam predições menos acuradas e, consequentemente, mais dados
de resíduo, mas menos bits são requisitados para codificar a predição.

Figura 2.7: Predição Intra: (a) blocos disponíveis para a predição intra; e (b) exemplo de predição
intra [2].

2.5.2 Predição Inter

Nesse tipo de predição, utiliza-se blocos provenientes de frames diferentes, os quais podem ser
frames passados ou futuros. A predição feita aqui dependerá de três fatores: o vetor de movimento,
o qual consiste de um vetor de deslocamento dado por duas componentes (dx, dy) e um índice do
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frame de referência n− β. Isso está ilustrado na Figura 2.8. Ressalta-se que os frames utilizados
para a predição são aqueles que já foram reconstruídos anteriormente por meio de predição (i.e.,
não se utiliza os frames originais para que se evite a dessincronização entre o encoder e o decoder
causada pelo uso de diferentes predições).

Figura 2.8: Predição baseada em frames anteriores [2].

Na Figura 2.8, tem-se um esquema de como ocorre a predição inter. Primeiro, define-se uma
região em algum frame previamente codificado onde tem-se diversos candidatos à predição do
bloco que se quer codificar. Então, busca-se aquele bloco de predição cujo resíduo seja o menor
ao subtraí-lo do bloco que se quer codificar. Ao escolher o bloco de predição, pega-se o vetor de
movimento que o representa e transmite-se essa informação.

Tradicionalmente, divide-se o processo de predição inter em duas partes [1, 2]:

1. estimação de movimento: processo no qual há a escolha do vetor de movimento;

2. compensação de movimento: processo pelo qual gera-se a predição a partir de um vetor
de movimento.

Primeiro, faz-se o processo cujo o nome é Estimação de Movimento. Ela é definida como
o processo de determinar vetores de movimento que descrevam a transformação de uma imagem
2D em outra. Nela, busca-se uma área no frame de referência, o qual pode ser um frame passado
ou futuro desde que ele tenha sido codificado anteriormente ao presente frame, para se encontrar
uma região similar àquela que está sendo codificada de forma que se faça o melhor casamento entre
as duas. Isso ocorre porque, a priori, não se sabe qual é o melhor vetor de movimento para se
descrever aquela área. Então, busca-se uma região próxima daquela em outros frames previamente
já codificados e escolhe-se a mais similar àquela que se quer codificar. Isso é feito ao se subtrair a
possível região similar do bloco M × N atual das possíveis regiões candidatas para achar aquela
que fornece a menor energia residual [1].

Existem dois métodos para a estimação de movimento: em janela ou completa, a qual pode,
também, ser chamada de exaustiva. Ambos utilizam o chamado Block-matching algorithm9 que
divide o frame atual de um vídeo em macroblocos, os quais são comparados com um bloco corres-
pondente no frame de referência e com os blocos adjacentes a ele em um frame próximo (muitas

9Algoritmo de casamento de bloco, em tradução livre.
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vezes, apenas o imediatamente anterior). Assim, um vetor que modela o movimento do macrobloco
de um local para o outro é criado.

O que difere a estimação de movimento em janela da estimação de movimento completa é a
área em que ocorre a busca pelo macrobloco mais similar. A primeira acontece em uma região
limitada do frame, enquanto a segunda, em todo o frame. Isso é decidido por um “parâmetro de
busca” p, onde p define o número de pixels em todos os quatro lados do macrobloco correspondente
do frame de referência. Isso não ocorre nas bordas. Esse parâmetro de busca mede o movimento:
quanto maior o valor, maior será o movimento em potencial e a possibilidade de se fazer um bom
casamento com alguma área do frame anterior.

O lado positivo da busca completa - ou exaustiva - é que pode-se encontrar a região que
melhor se assemelha àquela do frame de referência. O lado negativo está na longa duração dessa
busca, pois ela testa todos os macroblocos dentro do frame, o que implica em maior complexidade.
Em contrapartida, a estimação de movimento em janela restringe a área de busca pelo melhor
macrobloco, o que acarreta em uma solução sub-ótima. No entanto, ela é consideravelmente mais
rápida do que a busca completa. Dentre os métodos de estimação de movimento mais utilizados,
tem-se EPZS, Hexagon Search, Diamond Search, etc.

Agora, a Compensação de Movimento será feita. Ela consiste de se formar a predição para
um dado bloco utilizando um vetor de movimento. A região escolhida torna-se o preditor para o
novo bloco M × N . Ela, então, será subtraída dele para formar um bloco M × N residual. Este
será codificado e transmitido, além do offset entre o bloco atual e a posição da região, a qual é
representada pelo vetor de movimento. Esse vetor é importante para o decoder, pois é com ele
que se recria a região do preditor [1, 2].

O método mais utilizado para fazer a compensação de movimento em vídeos é compensar o
movimento de seções retangulares, ou “blocos” do frame atual. Assim, realiza-se uma série de
procedimentos para cada bloco M ×N naquele frame.

Utilizar blocos de menor ordem (e.g., 4 × 4) produz melhores resultados de compensações de
movimento.. Entretanto, blocos menores requerem maior complexidade, mais operações de busca
e mais vetores de movimento para descrevê-los e, consequentemente, para serem transmitidos.
Assim, transmitir os vetores de movimento pode aumentar o número de bits da transmissão, o
que pode aumentar a energia residual. A fim de se solucionar esse problema, adapta-se o tamanho
do bloco de acordo com as características da imagem (i.e., escolhendo blocos grandes para áreas
homogêneas e blocos pequenos para áreas cheias de detalhes e complexidades de movimento). O
critério para a decisão entre diferentes tamnhos de bloco denomina-se função de custo.

2.6 Modelo de Imagem

As imagens residuais com compensação de movimento possuem funções de autocorrelação que
podem decair rapidamente à medida que o deslocamento espacial aumenta, o que indica que as
amostras possuem fraca correlação. A compensação de movimento eficiente ou a intrapredição
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reduzem a correlação local no resíduo e torna a compressão mais fácil de ser feita do que no frame
de vídeo original. O modelo de imagem vem para descorrelacionar ainda mais a imagem ou os
dados residuais e fazer a conversão em uma forma que pode ser eficientemente comprimida por
meio de codificação de entropia [1].

Modelos de imagem práticos possuem três componentes principas:

1. tranformada, a qual descorrelaciona e compacta a energia;

2. quantização, a qual visa representar os dados em formato digital, mas reduz a precisão
deles uma vez que parte da informação é perdida;

3. reordenamento, o qual ordena os coeficientes de uma matriz em um vetor de uma forma
a selecionar os coeficientes de maior intensidade seguidos dos de menor intensidade e o mais
utilizado é chamado de zig-zag.

2.6.1 Codificação Preditiva

A compensação de movimento vista anteriormente constitui um exemplo de codificação predi-
tiva. Nela, o encoder cria a predição de uma região do frame atual baseado em outro frame, o qual
tem que ter sido previamente codificado, e subtrai essa predição da região para formar o resíduo.
Predições boas farão com que a energia residual seja cada vez menor do que o frame original e o
resíduo possa ser representado com menos bits[1].

No H.264/AVC, a codificação preditiva constitui um componente importante da codificação
intra. A predição espacial é realizada ao predizer uma amostra da imagem ou região de amostras
previamente transmitidas na mesma imagem ou frame. Ela também é conhecida pelo nome de
“Modulação por Código de Pulso Diferencial”, ou DPCM[1].

Para fins ilustrativos da explicação a seguir, vide a Figura 2.6. Se o processo de codificação for
com perdas, então os pixels decodificados A’, B’ e C’ podem não ser idênticos aos pixels originais
A, B e C. Isso ocorre, principalmente, devido à etapa de quantização presente no encoder. Logo,
esse processo pode levar a discrepâncias cumulativas ou desvios entre encoder e decoder.

2.6.2 Codificação por Transformada

O propósito deste etapa em codecs de imagem ou vídeo é converter dados de imagens ou resíduos
de movimento compensados em dados no domínio da transformada [2]. Desta forma, deve-se seguir
alguns critérios a fim de se escolher a transformada mais adequada:

1. os dados da transformada devem ser descorrelacionados10 e compactos11;

2. o processo de transformada deve ser reversível;
10Separados em componentes de mínima interdependência.
11Grande parte da energia deve estar concentrada em um pequeno número de amostras.
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3. a transformada deve possuir baixo custo computacional (e.g., utilizar pouca memória, arit-
mética de precisão limitada, poucas operações aritméticas, etc.).

As transformadas mais utilizadas para a compressão de imagens e vídeos são divididas em duas
categorias: baseadas em blocos e baseadas em imagens [2].

A categoria das transformadas baseadas em blocos operam em blocos de imagens N × N

ou amostras residuais, o que faz a imagem ser processada em unidades do bloco. Esse tipo de
transformada requer pouca memória e é adequada para a compressão de resíduos compensados
por movimento e baseados em blocos, mas tendem a sofrer do efeito de “blocagem” nas bordas dos
artefatos da imagem.

A segunda categoria das transformadas é aquela das baseadas em imagem, as quais operam
sobre a imagem, ou frame, como um todo. A mais famosa delas é chamada de Transformada
Discreta de Wavelet e ela tende a apresentar resultados melhores do que transformadas baseadas
em blocos para a compressão de imagens estáticas.

Existem mais técnicas que também podem ser utilizadas: blocos sobrepostos, transformadas
3D, etc.

2.6.3 Codificação de Entropia

A codificação de entropia consiste do processo de explorar as redundâncias inerentes aos dados
para fazer a compressão deles. A entropia é a quantidade de informação presente nos dados e o
codificador de entropia codifica o conjunto de símbolos com o mínimo de número de bits necessários
para representá-los. Esse é um processo independente das características intrínsecas do meio e sem
perdas. Por isso, os dados podem ser recuperados completamente [1, 2].

Das técnicas mais utilizadas, tem-se Codificação Huffman, Codificação Aritmética e Codificação
Lempel-Ziv. Cada uma delas é mais apropriada para um tipo de dado específico. Os codecs de
vídeo, geralmente, utilizam codificadores de entropia especificamente desenhados para aquele tipo
de dado que será comprimido.

2.6.4 Discrete Cosine Transform (DCT)

A DCT, ou Transformada Discreta de Cosseno, expressa uma sequência finita de pontos, cujo
os dados são a soma de funções cosseno de diferentes frequências. Ela é utilizada em diversos
campos da ciência e da engenharia. A utilização das funções cosseno no lugar de funções seno se
justifica pelo fato de que são necessárias menos funções cossenoidais para se aproximar um sinal
típico em codificação de vídeo. A DCT é similar à transformada discreta de Fourier (DFT). A
diferença é que ela utiliza apenas números reais [2].

Em processamento digital de imagens e sinais, a DCT é utilizada, pois ela tem alta taxa de
“compactação de energia”. Isso acontece porque a maior parte da informação do sinal tende a se
concentrar em poucas componentes de baixa frequência da DCT.
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2.7 Codecs

2.7.1 H.264/AVC

2.7.1.1 Sequência do Encoder

O H.264/AVC é um padrão para a codificação de vídeo destinado a aplicações - como transmis-
são e vídeo sob demanda - que provê melhor eficiência de codificação quando comparado aos seus
antecessores. Várias aplicações o utilizam, como discos Blu-ray, streaming de vídeos pela internet,
transmissão de TV digital, etc.

O padrão é dividido em perfis e níveis. Os primeiros definem um conjunto de requisitos e ferra-
mentas de codificação que podem ser utilizados neles. Para exemplificar, tem-se que os perfis mais
importantes são o Baseline, Main, Extended e High. Já os últimos definem limites de desempenho
dentro dos perfis (i.e., eles colocam limites em divesos parâmetros como processamento de tamanho
de amostras, tamanho da figura, bitrate codificado e requisitos de memória) [1].

Figura 2.9: Sequência de codificação do encoder do H.264/AVC [2].

A sequência básica de codificação do H.264/AVC está esquematizada na Figura 2.9. O H.264
segue o modelo híbrido DPCM/DCT com predição e modelos de imagem bem definidos, além de
codificação de entropia. Nos parágrafos seguintes, detalhar-se-á uma implementação de encoder
comum.

O macrobloco é a bloco básico de construção dos codecs e possuem tamanho fixo de 16×16 pixels
de luminância e tamanho variável para pixels de crominância12. Os macroblocos são agrupados em
slices13 que, por sua vez, são agrupados em frames. Os slices possuem interdependência mínima
entre eles e podem ser decodificados utilizando apenas os dados de um deles.

O codec permite diversos modos de codificação para o macrobloco. A priori, o encoder considera
todos os modelos de codificação para um dado macrobloco e computa um custo associado a cada

12Esse tamanho dependerá do formato de imagem utilizado.
13Fatias, em tradução livre, as quais são cenas completas em um determinado instante de tempo.
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um deles. Assim, o módulo de decisão do modo pode escolher qual o melhor modo para se
codificar aquele macrobloco, tipicamente utilizando um critério de taxa-distorção, a qual descreve
a quantidade de distorção pela quantidade de dados necessária para codificar o vídeo.

Agora, o codec computa o resíduo para o macrobloco, o qual será transformado e quantizado. Os
coeficiente gerados pela quantização são reordenados e passam pela codificação de entropia, o que
gera o bitstream do macrobloco. Ademais, o encoder realiza as operações inversas da quantização e
da transformada e soma a predição ao resíduo reconstruído, o que gera o macrobloco reconstruído
B

′k
n que será somado ao buffer de frames reconstruídos atual.

Assim que todos os macroblocos de um slice estiverem codificados, aplica-se um filtro de de-
blocagem no frame para se reduzir os artefatos de blocagem. Esses artefatos são aqueles que dão
o aspecto de bordas quadriculadas em objetos da imagem [5].

2.7.1.2 Sequência do Decoder

A sequência básica de decodificação está ilustrada na Figura 2.10. Primeiro, aplica-se as ope-
rações inversas de reordenamento, quantização e transformada para um dado macrobloco no bits-
tream. Isso gera o resíduo R′k

n , o qual será somado à predição P ′k
n , podendo esta ser do tipo intra

ou inter. Ele, então, é computado utilizando compensação de movimento nos frames decodificados
previamente ou predição intra, a qual é feita com os macroblocos previamente decodificados. Logo,
uma vez que todos os macroblocos estejam decodificados, o filtro de deblocagem é aplicado e o
frame está reconstruído [2].

Figura 2.10: Sequência de decodificação do encoder do H.264/AVC [2].

2.7.1.3 Tipos de Fatias e Configurações de Codificação

No H.264, cada slice pode ser codificado nas formas a seguir [1, 2]:

• I (intra): todos os macroblocos na slice são codificados em modo intra;

• P (preditivo): os macroblocos aqui são preditos utilizando apenas um sinal de predição de
movimento compensado por meio de um frame de referência advindos de uma lista definidida
pelo padrão, denominada “LIST 0 ”;
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• B (bi-preditivo): esses são preditos utilizando até dois sinais de predição de movimento
compensado, os quais serão provenientes da “LIST 0 ” e da “LIST 1 ”.

Adicionalmente, existem mais modos (e.g., SP e SI), mas eles não estão definidos nos perfis Main
e High. Em especial, tem-se o frame do tipo Instantaneous Decoder Refresh, o qual possui frames
do tipo I ou SI apenas. Ele é capaz de resetar as listas de frames de referência e todos os frames
subsequentes podem ser completamente decodificados sem utilizar informações anteriores a ele. Isso
permite que, caso se perca a referência em algum ponto da reprodução do vídeo, a sincronização
seja restabelecida.

Existem dois tipos de frames de referência nessas listas: referências de curta duração e
referências de longa duração. Por padrão, quando o encoder termina de codificar um frame,
ele o reconstroi e o adiciona à lista apropriada como uma referência de curta duração. Então, ao
adicioná-lo, ele entra na primeira posição da lista, causando um deslocamento dos demais frames
em uma posição e descartando o último frame. As referências de longa duração, em contrapartida,
precisam ser adicionadas e removidas explicitamente. Essas informações estão contidas no bitstream
para que o decoder tenha acesso às mesmas listas de predição que o encoder. Isso evita problemas
de desvio.

2.7.1.4 Tipos de Macrobloco e Particionamento

Os tipos de macrobloco presentes no padrão H.264/AVC são SKIP, Intra PCM, macroblocos
intra e macroblocos inter [1, 2].

SKIP

O H.264/AVC permite dois modos do tipo SKIP : um para slices P e outro para slices B14.
Para as slices P, não há a transmissão de informação adicional e a predição é utilizada como o
macrobloco reconstruído. O vetor de movimento será predito por meio de vetores de movimento
das áreas vizinhas e o frame de referência a ser utilizado é o primeiro da “LIST 0 ”. Com esse
modo, pode-se codificar áreas uniformes de forma eficiente. Para as slices B, pode-se escolher o
modo SKIP para cada sub-macrobloco.

Intra PCM

Para o Intra PCM, transmite-se os valores dos pixels diretamente (i.e., sem utilizar transfor-
mada e quantização). Isso permite que o encoder represente os valores de macroblocos anormais
sem alterar significativamente a taxa de bits. Esse modo também permite que se estabeleça um li-
mite no número de bits que são necessários para codificar o macrobloco sem prejuízos na qualidade
de imagem decodificada.

Macroblocos Intra

Todos os tipos de slices são adequados para o modo intra. Além daqueles modos para o Intra
PCM, existem mais três outros tipos de modos intra possíveis aqui: intra 16×16, intra 8×8 e intra

14Slices B podem utilizar ambos os modos quando decidir o modo de um macrobloco.
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4 × 4. Dentro deles, há quatro tipos possíveis para o modo 16 × 16 e nove tipos, para os modos
8× 8 e 4× 4. Nesses três tipos mencionados, a predição é formada utilizando os pixels vizinhos já
codificados do macrobloco atual.

Macroblocos Inter

Aqui, o particionamento define os blocos que serão utilizados para a compensação de movi-
mento. Os macroblocos podem ser divididos em quatro tamanhos diferentes: 16 × 16, 16 × 8,
8× 16 e 8× 8. Em especial, caso se escolha os macroblocos 8× 8, pode-se particioná-los em 8× 8,
8×4, 4×8 e 4×4 ainda. Na Figura 2.11, tem-se uma ilustração de como se dá esse particionamento.

Figura 2.11: Partições possíveis de um macrobloco e de um sub-macrobloco 8× 8: (a) 16× 16; (b)
16× 8; (c) 8× 16; (d) 8× 8; (e) 8× 8; (f) 8× 4; (g) 4× 8; e (h) 4× 4

2.7.2 High Efficiency Video Coding - HEVC

O HEVC é o mais novo padrão de codificação de vídeo do ITU-T Video Coding Experts Group
e do ISO/IEC Moving Picture Experts Group. O principal objetivo é prover performance de
compressão significativamente maior em relação aos padrões anteriores (e.g., em torno de 50%
de redução do bitrate para vídeos de mesma qualidade perceptiva). A principal motivação para
o desenvolvimento veio com a crescente diversidade de serviços, o crescimento da popularidade
de vídeos em High Definition (HD)15 e além16. Devido ao tamanho maior dos vídeos, precisa-
se desenvolver codificadores cuja eficiência seja superior àquela do padrão H.264/AVC utilizado.
O HEVC, portanto, foi desenhado para tratar todas as aplicações do H.264/AVC e focar em
dois aspectos-chave: resolução de vídeo superior e uso de arquiteturas de processamento paralelo.
Como a sintaxe dele é genérica, o HEVC deve, também, ser apropriado para outras aplicações não

15Alta definição, em tradução livre.
16E.g., resoluções 4k × 2k e 8k × 4k.
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especificadas [2, 4, 6].

O HEVC segue a abordagem de codificação de vídeo híbrida clássica baseada em blocos (modelo
DPCM/DCT). O algoritmo básico consiste de predição intra, a qual explora dependências estatís-
ticas espaciais, e predição inter, a qual explora dependências estatísticas temporais, sendo similar
ao H.264/AVC. Ademais, tem-se a codificação de transformada dos sinais residuais de predição
para explorar ainda mais as dependências estatísticas espaciais.

2.7.2.1 Sequência de Codificação

Na Figura 2.12, tem-se um diagrama simplificado de como ocorre a codificação no HEVC. Esse
codec também utiliza blocos de construção básicos similares àqueles do H.264/AVC. A diferença
está nas técnicas utilizadas, as quais diferem daquelas do H.264/AVC.

Figura 2.12: Digrama de codificação do HEVC

Nesse codec, cada frame é dividido em blocos N × N denominados unidades de codificação.
O parâmetro N pode ser decidido nos parâmetros de codificação e é transmitido no bitstream. O
maior tamanho permitido para a componente de luma é 64 × 64 e as unidades desse tamanho
recebem o nome de Large Coding Unit17, ou LCU. Essas LCU’s são análogas aos macroblocos do
codec H.264/AVC [4]. Cada unidade de codificação definirá uma série de parâmetros, como:

• o tipo de predição (inter, intra ou skip);

• a unidade de transformada (TU);

• o tipo de unidade de predição.

A diferença entre o H.264/AVC e HEVC relativa ao agrupamento de LCU’s se dá da seguinte forma:
no primeiro, elas são agrupadas em slices e o conjunto deles formará um frame18; no segundo, as

17Unidade de codificação grande, em tradução livre.
18Cada slice é independentemente decodificável.
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LCU’s são codificadas na ordem de escaneamento de varredura19 dentro do mesmo slice.

O HEVC permite particionamento flexível para as unidades de codificação e pode-se utilizar
diversos tamanhos para os dois tipos de predição, intra e inter, dentro da unidade corrente. O
codificador testa vários modos de codificação para aquela unidade de codificação e computa o
custo associado ao melhor modo de se codificá-la. Isso é feito utilizando um critério de taxa de
distorção.

De forma similar ao H.264/AVC, escolhe-se o modo da unidade de codificação e, em seguida,
computa-se o resíduo por meio da relação Rk

n = Bk
n − P k

n , onde Bk
n representa o bloco atual

e P k
n , a predição para esse bloco derivada do particionamento e da informação de movimento.

Agora, aplica-se as transformadas no resíduo, o que gera os coeficientes da transformada. Eles
serão quantizados, codificados em entropia e escritos no bitstream. Então, o encoder realiza as
operações inversas de quantização e de transformada para se reconstruir o resíduo, o que gera Rk

n.
Esse resíduo reconstruído será somado à predição para se gerar o bloco reconstruído B′k

n = R
′k
n +P k

n .
Uma vez que todas as unidades de codificação de um slice estão codificadas, aplica-se um filtro
de deblocagem para reduzir os artefatos de blocagem20. Antes de finalizar o processo, outros dois
filtros são utilizados no frame: Sample Adaptive Offset21 (SAO) [5] e Adaptive Loop Filter22 (ALF).
O sinal resultante desses filtros é adicionado ao buffer de frames e pode, finalmente, ser utilizado
como referência para a predição inter para os próximos frames.

O HEVC permite que se aumente a profundidade interna de bit. Assim, quando essa técnica é
utilizada, as amostras são superdimensionadas e processadas a uma maior profundidade de bit23

e todas as operações de calcular resíduo, predição, interpolação, transformada e filtragem são
realizadas nela [2].

As imagens são particionadas em unidades de codificação em árvore24 que contém os blocos de
codificação em árvore25 de luma e chroma. Os blocos de luma cobrem uma área de L×L amostras
da componente de luma e os blocos de chroma cobrem, cada um, uma área de L

2 ×
L
2 amostras em

cada componente de chroma (i.e., na componente azul e na componente vermelha). Em relação aos
antigos padrões de vídeo da ITU-T e da ISO/IEC JTC 1, o HEVC suporta blocos de codificação
em árvore variáveis, os quais são selecionados de acordo com as necessidades dos condificadores em
termos de memória e requisitos computacionais.

2.7.2.2 Sequência de Decodificação

A sequência de decodificação do HEVC é exposta na Figura 2.12. Primeiro, o bitstream de
cada unidade de codificação sofre as operações inversas de codificação de entropia, quantização
e transformada, o que produz o resíduo reconstruído Rk

n. Então, a predição P k
n desse bloco é

19De cima para baixo e da esquerda para a direita,
20Os artefatos de blocagem se referem aos quadrados aparentes na imagem.
21Desvio adaptativo de amostras, em tradução livre.
22Filtro de Loop Adaptativo, em tradução livre.
23Tipicamente, adiciona-se dois bits de precisão à profundidade original.
24Coding Tree Units, em inglês.
25Coding Tree Blocks, em inglês.
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gerada de acordo com os sinais decodificados do bitstream e o bloco reconstruído é computado
como B′k

n = R
′k
n + P k

n . Por fim, quando todas as unidades de codificação estiverem decodificadas,
os filtros de deblocagem, SAO e ALF são aplicados, o que gera o sinal de vídeo reconstruído [2].

2.7.2.3 Predição no HEVC

Uma das principais melhorias do codec HEVC está no módulo de predição. Devido ao maior
número de opções de se particionar o frame, tem-se uma predição mais acurada. No HEVC, a
unidade de codificação é a unidade básica utilizada para a codificação intra e inter. Ela será
sempre quadrada com tamanhos na faixa de 8× 8 até 64× 64 pixels [4].

Um conceito fundamental em particionamento de unidades de codifição está na divisão recur-
siva. No codec utilizado, cada unidade é codificada indepentemente e possui definido:

1. o tipo de predição;

2. a unidade de predição;

3. se ela foi dividida ou não.

Se a flag26 possuir valor lógico true27, uma unidade n × n será dividida em quatro de n
2 ×

n
2 , as

quais serão codificadas independentemente. Se não ocorreu divisão, então os parâmetros acima não
precisam ser transmitidos para aquela unidade. No entanto, os parâmetros das unidades divididas
- aquelas quatro n

2 ×
n
2 - precisam ser transmitidos, caso ela não seja dividida. A profundidade da

LCU é chamada de depth 0 e as subsequentes são numeradas em ordem crescente (e.g., 32× 32 é
depth 1, 16× 16 é depth 2, etc). Isso é ilustrado na Figura 2.13 [4].

O HEVC, de forma similar ao H.264/AVC, define três tipos de predição: SKIP, intra e inter.
Elas serão detalhadas a seguir considerando um tamanho 2N × 2N arbitrário para a unidade de
codificação.

SKIP

O modo SKIP é aonde o bloco reconstruído é igual à predição. Isso significa que não há
a transmissão de coeficientes de transformada e o resíduo é igual a zero. Aqui, o tamanho da
predição é sempre igual ao tamanho da unidade de codificação. Esse modo pode ser utilizado em
diferentes depths da árvore, o que permite codificar as regiões de diferentes tamanhos como SKIP
de forma eficiente.

Aqui, nem todos os vetores de movimento podem ser utilizados para o modo SKIP. Um processo
similar ao do H.264/AVC de predição de vetor de movimento é utilizado. No entanto, um processo
de “mescla” é feito, no qual a partição seleciona qual vetor de movimento será utilizado dentre
um conjunto pré-definido de candidatos. Essa decisão será transmitida no bitstream. As partições
consideradas no processo de mescla estão destacadas na Figura 2.14.

26Sinalização, em tradução livre. Essa nomeação foi escolhida já que esse recurso sinaliza se a unidade deve ser
dividida ou não.

27Verdadeiro, em tradução livre.
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Figura 2.13: Esquema de particionamento da unidade de codificação no HEVC.

Figura 2.14: Candidatos à mescla de movimento no HEVC. As partições vizinhas consideradas
estão indicadas pelas letras de A a E.

Modos Intra

Aqui, apenas dois tamanhos de unidade de predição podem ser utilizados: 2N × 2N e N ×N .
Esta última só pode ser utilizada na última profundidade.

Um conjunto de 35 modos de predição estão disponíveis no HEVC, o que inclui modos de
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predição DC, planar e 33 modos angulares diferentes. Na Figura 2.15, tem-se uma ilustração de
como isso é feito. Nela, os modos 2 - 18 são chamados de predições horizontais, enquanto os
modos 19 - 34 são chamados de predições verticais. A referência de predição é, então construída a
partir da linha e da coluna adjacentes ao bloco predito. Essa referência se estende até duas vezes
o tamanho do bloco nas direções horizontal e vertical utilizando amostras de blocos previamente
reconstruídos.

Figura 2.15: Modos de predição no HEVC.

O número de modos possíveis depende do tamanho da unidade de predição. Os tamanhos
das unidades de predição para os modos intra são mostradas na Figura 2.16 e o HEVC também
considera um modo intra PCM adicional similar a H.264/AVC, o qual é aplicado a unidade de
partição de 2N × 2N .
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Figura 2.16: Tamanhos de unidade de predição do HEVC: (a) modo SKIP; (b) modos intra e; (c)
modos inter.

Modos Inter

Existem diversos tamanhos de unidades de predição, ou modos, que podem ser utilizados caso
a predição inter seja escolhida: 2N ×2N , 2N ×N , N ×2N , N ×N , 2N ×nU , , 2N ×nD, nL×2N

e nR× 2N28

Nas unidades de partição, o encoder pode agir de duas formas:

1. utilizar a técnica de mescla de movimento e, portanto, sinalizar o conjunto completo de
vetores de movimento mais o índice do frame de referência ao transmitir apenas o índice
para onde o movimento foi mesclado;

2. transmitir os parâmetros de forma explícita escolhendo os vetores de movimento e os frames
de referência independentemente.

28As últimas quatro partições especificadas (i.e., 2N × nU , , 2N × nD, nL × 2N e nR × 2N) são chamadas de
partições de movimento assimétricas devido à divisão das unidades em dois tamanhos diferentes.

27



2.8 Transcodificação de Vídeo

Um dos maiores desafios na distribuição de sistemas multímida é a transmissão de um fluxo
contínuo e suave de informação audiovisual (i.e., sem quebras indesejáveis entre dois frames con-
secutivos, o que pode dar a impressão de descontinuidade no movimento da cena). Esses sistemas
podem consistir de diversos dispositivos (e.g., computadores, smartphones, TV’s, etc.) interco-
nectados por meio de redes wired29 e wireless30. Nelas, o conteúdo pode necessitar ter o bitrate
ajustado e o formato convertido para que o acesso do receptor seja possível, já que diferentes re-
ceptores podem possuir diferentes capacidades (e.g., memória, processamento, decoder, tela), o que
é mais comum de ocorrer. Logo, um mecanismo de transcodificação, o transcoder, é responsável
por adaptar o conteúdo às diferentes capacidades das diversas redes e dos dispositivos dos clientes.
Na Figura 2.17 a seguir, tem-se um esquema de transcodificação genérico [7].

Transcodificador

Decoder

A

Vetores de 

movimento, 

predições, 

modos de 

partição, etc.

Figura 2.17: Esquema de transcodificação genérica.

Em geral, os transcodificadores de vídeo realizam uma ou mais operações para transformar
uma stream de vídeo em outra. Isso possibilita a troca de conteúdo de vídeo entre dispositivos
multímidia de capacidades e formatos diversos. Dentre as aplicações mais usuais, tem-se:

• entregar multimídia de alta qualidade para diversos receptores em redes wired e wireless;

• realizar ajustes dinâmicos no bitrate do vídeo de forma a adequar-se a banda disponível de
uma rede e sem fazer novos ajustes no decoder ;

• prover conversão de formato de vídeo para possibilitar a troca de conteúdo e fazer o ajuste
dinâmico de bitrate para facilitar o apropriado ordenamento de recursos da rede em sistemas
de vídeoconferência pela internet, nos quais os participantes utilizam diferentes terminais.

Com o aumento do número de aplicações e com a maior integração entre as redes, a intercom-
patibilidade entre os sistemas e as plataformas se torna algo necessário. Assim, a transcodificação

29Redes com fio, geralmente por cabos ethernet.
30Redes sem fio.
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é necessária tanto pelos próprios padrões quanto entre eles de forma a permitir a operação de stre-
ams multimídia. O ajuste de parâmetros de vídeos comprimidos, conversão de resolução espacial e
temporal, inserção de informações novas e imunidade maior a erros também podem ser feitos pela
transcodificação.

Existem três requisitos básicos para a transcodificação:

1. a informação no bitstream original deve ser explorada ao máximo;

2. a qualidade do vídeo resultante deve ser a mais alta possível ou, pelo menos, tão próxima
quanto possível do bitstream criado ao codificar o vídeo original à taxa reduzida;

3. o atraso e o requisito de memória da transcodificação devem ser minimizados para que as
limitações impostas pela reprodução em tempo real sejam atendidas.

Os transcoders, de forma mais abrangente, podem ser divididos em dois grandes tipos: homo-
gêneos e heterogêneos. Os primeiros convertem bitstreams mantendo o formato deles visando
diminuir o bitrate. Os últimos convertem bitstreams entre padrões de codificação de vídeos e, tam-
bém, podem prover as mesmas funcionalidades que os transcodificadores homogêneos. Esses tipos
serão melhor detalhados nas sub-seções seguintes.

Várias das técnicas empregadas em transcoders homogêneos podem ser utilizadas em transco-
ders heterogêneos. Esses últimos precisam de um módulo de conversão de sintaxe e podem mudar
o tipo e a resolução de figura, direcionabilidade dos vetores de movimento e a taxa da figura.
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Capítulo 3

Framework do Transcodificador
Utilizado

Este capítulo apresenta a estrutura geral básica
de um transcodificador de vídeo baseado no mo-
delo DPCM/DCT. Em seguida, explica-se como
o transcodificador escolhido opera. As caracterís-
ticas do mapeamento por LDF e do modelo são
apresentados. Por fim, evidencia-se as mudanças
realizadas no HEVC.

3.1 Introdução

A transcodificação é definida como o processo de converter bitstreams entre formatos comprimi-
dos distintos. Isso evita o dispendioso processo de decodificar a sequência do formato original (e.g.,
H.264/AVC) para, então, codificá-la no formato alvo (e.g., HEVC) ao aproveitar dados colhidos
pelo H.264/AVC que já estão disponíveis no bitstream. Com a introdução do novo padrão HEVC,
surge a necessidade de transcodificadores para que o material já existente no antigo formato possa
ser atualizado para que seja compatível a ele [2, 3].

A solução trivial para a transcodificação consiste em decodificar a sequência para, então,
recodificá-la em novo formato. Essa forma de transcodificação oferece melhor desempenho de
taxas de distorção, mas ela demanda bastante tempo para ser realizada. Logo, formas de se ex-
plorar as informações geradas durante a codificação no antigo formato (e.g., modos de predição,
informação de movimento e resíduos de codificação) podem ser utilizadas para realizar a transco-
dificação de forma mais rápida. Isto é especialmente crucial em vídeos de alto bitrate uma vez que
há uma grande quantidade de dados envolvida.

Nas seções a seguir, o transcoder utilizado será descrito de forma a se ter melhor entendimento
de como ele funciona.
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3.2 Arquitetura geral

O transcoder é do tipo modelamento de conteúdo e ele utiliza funções discriminantes lineares1.
Esse transcoder se baseia em dois estágios: treinamento e transcodificação [3].

No primeiro, aplica-se o transcoder trivial, o qual testa todas as unidades de codificação e todos
os modos possíveis. Ademais, reúne-se as informações de como o H.264/AVC codificou cada região,
as quais são fornecidade pelo bitstream de chegada, e como o HEVC escolheu codificá-la2. A infor-
mação gerada é utilizada para se contruir um modelo customizado para aquela sequência e aquelas
condições de codificação (e.g., parâmetros de codificação, QP’s, configurações de codificação, etc.).
O modelo criado no estágio de treinamento é utilizado no estágio de transcodificação para mapear
as decisões do H.264/AVC em decisões do HEVC [3].

...

Sequência de Vídeo: n frames

Treinamento online
10 frames

Transcodificação
n-10 frames

Figura 3.1: Fluxograma do algoritmo de decisão da unidade de codificação [3].

3.3 O Transcoder Utilizado

Como mencionado anteriormente, o transcoder se baseia nos estágios de treinamento e transco-
dificação. Aqui, realizar-se-á apenas um estágio de treinamento no começo da sequência (i.e., antes
de começar a codificação). O resultado desse estágio é um modelo que será utilizado no estágio
de transcodificação. Ressalta-se que existem demais estratégias de treinamento (e.g., repetitiva ou
gatilhada), mas elas não serão tratadas aqui visto que elas estão fora do escopo do trabalho [3].

As operações de transcodificação são baseadas nas unidades de codificação do HEVC. Começa-
se pelo maior tamanho de unidade (i.e., 64 × 64), a qual recebe o nome de LCU3 e testa-se
gradualmente tamanhos menores (e.g., 32×32, 16×16, etc) fazendo as mesmas operações para cada
sub-unidade [3]. Agora, aplica-se diferentes estratégias de mapeamento para cada profundidade de
unidade de codificação:

• profundidades 0 e 1: utiliza-se mapeamento por LDF;
1Linear Discriminant Functions - LDF’s
2Essa informação é retirada diretamente da estrutura de decisão do HEVC.
3Large Coding Unit, ou unidade de codificação larga, em inglês.
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• profundidades 2 e 3: utiliza-se um algoritmo simples de mapeamento de modo, dado que os
macroblocos do H.264/AVC são compatíveis com as unidades de codificação - 16×16 e 8× 8

- do HEVC.

Para todas as unidades de codificação, utiliza-se um algoritmo simples de reutilização de vetores
de movimento, mesmo que o mapeamento seja do tipo LDF. Para qualquer tamanho de unidade
de partição, considera-se todos os vetores de movimento do H.264/AVC dentro da área definida
pela unidade para a estimação de movimento de pixel inteiro. Nos níveis de sub-pixel, as buscas
padrão de sub-pixel é aplicada a níveis de metade-de-pixel e um-quarto-de-pixel.

3.3.1 Mapeamento por LDF

Esse método consiste de utilizar as informações do H.264/AVC para decidir se a unidade de
codificação corrente será divida ou não. Primeiro, a informação do H.264/AVC na área definida
pela unidade de codificação corrente é utilizada para computar alguns “features”, os quais serão
introduzidos em um classificador de LDF. A classificação é binária: dividido e não-dividido [2, 3].
Na Figura 3.2, tem-se um fluxograma que define como o transcodificador funciona.

Começa a decisão

para uma UC

Qual

classe?

Extrair features do

bitstream do

H.264/AVC

Aplicar a classificação

utilizando funções

discriminantes lineares
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de mapeamento de

modo para cada sub-uc

Dividir

Testar todos os modos

inter de PU à essa

profundidade

Não

dividir

Terminar a decisão

para esta UC

Selecionar o particionamento

UC/UP testado de menor custo

dentre aqueles testados

Todos são

MB's intra?

Não

SimTestar todos

os modos UP

nesta profundidade

Figura 3.2: Fluxograma do algoritmo de decisão da unidade de codificação [1].

Durante o estágio de transcodificação, existe duas possibilidades:

• caso todos os macroblocos do H.264/AVC na unidade de codificação corrente foram codifi-
cados como intra, não se utiliza a classificação por LDF;
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• caso contrário, utiliza-se a classificação por LDF, mesmo que haja macroblocos intra do
H.264/AVC na unidade de codificação corrente.

Quando uma unidade de codificação do HEVC é classificada com não-dividida, testa-se todos
os modos inter do HEVC naquela profundidade, incluindo o modo SKIP/MERGE. Em seguida,
escolhe-se o melhor modo em termos de taxa de distorção. Então, o transcoder se move para a
próxima unidade. Em contrapartida, caso a unidade de codificação do HEVC seja classificada como
dividida, não se testa os modos HEVC naquela profundidade em que se opera, divide-se a unidade
e a decisão do transcoder continua recursivamente para as sub-unidades na próxima profundidade.

3.3.2 Modelo de LDF

Utiliza-se um algoritmo de “machine learning” simples: funções discriminantes lineares.

Existem duas configurações de codificação que são mais utilizadas para o HEVC: “ low-delay” e
de acesso aleatório. Ambas codificam frames subsequentes com diferentes QP’s. Nelas, condifica-
se frames intra com um QP base e frames inter com offsets do QP base de {+3,+2,+3,+1}.
Isso muda o custo típico da taxa de distorção das unidades de codificação em cada frame, o que
altera como o módulo de decisão de modo do HEVC funciona. Ademais, a distribuição de modos
é afetada também4 [3].

A computação dos features utilizados ocorre após o escalonamento dos vetores de movimento do
H.264/AVC para o mesmo frame de referência caso haja múltiplos deles. Os vetores de movimento
são ordenados em uma lista, a qual considera a área que cada vetor representa. Por exemplo, se
um vetor de movimento for utilizado para uma região 16×16, então 16 cópias deles serão inseridas
na lista, enquanto que se ele for utilizado para uma região 4 × 4, então apenas uma cópia dele é
inserida na lista. Em especial, se houver macroblocos intra na região em questão, então nenhum
vetor de movimento será inserido na lista para aquele macrobloco do H.264/AVC. Ressalta-se que
a lista nunca estará vazia, dado que o mapeamento por LDF será utilizado se houver pelo menos
um macrobloco inter na unidade de codificação corrente.

3.3.3 Mudanças no HEVC

No HEVC típico, tem-se o seguinte procedimento para se realizar a codificação:

1. testa-se todos os modos disponíveis no depth 0 (i.e., 64× 64);

2. pega-se a LCU e divide-se ela em quatro sub-unidades de codificação 32 × 32, as quais
representarão o depth 1;

3. em cada sub-unidade, testa-se todos os modos do depth 1;
4Unidades de codificação com QP’s altos são mais propensas a serem codificadas em baixas profundidades (i.e.,

menos sujeitas a serem divididas), enquanto unidades de codificação com QP’s mais baixos são mais propensas a
serem codificadas em altas profundidades (i.e., mais sujeitas a serem divididas).

33



4. as sub-unidades 32×32 são divididas em outras quatro unidades 16×16 respectivas ao depth
2;

5. novamente, faz-se o teste do modos para cada sub-unidade 16× 16;

6. divide-se elas em mais quatro sub-unidades 8× 8;

7. testa-se todos os modos dessas sub-unidades;

8. neste ponto, não há mais a subdivisão em demais sub-unidades.

As principais mudanças realizadas no transcoder de [3] são na escolha do depth de cada unidade
de codificação e na estimação de movimento. Elas serão tratadas no capítulo a seguir.
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Capítulo 4

Os Features Analisados
Neste capítulo, explica-se os features escolhidos
para o estudo. Primeiramente, define-se o que
são features e como eles auxiliam o transcoder.
Então, expõe-se os features escolhidos levantando
as características inerentes a eles.

4.1 Introdução

Features, de forma mais abrangente, pode ser definido como uma propriedade distinta e, no
caso de machine learning, ela é definida como um conjunto de propriedades indivuais do fenômeno
observado. Esse conjunto pode variar enormemente em relação ao número utilizado. Geralmente,
mais features levam a melhores taxas de compressão, mas aumentam a complexidade e o tempo
para realizar a compressão. Em contrapartida, menos features diminuem a complexidade e o tempo
de compressão, mas degradam as taxas de compressão.

Neste capítulo, visa-se expor os features estudados e sinalizar a implicação no resultado final.

4.2 Features

No trabalho realizado por [3, 8], analisou-se dez features e as implicações deles no vídeo des-
comprimido. Esses features são divididos em quatro classes a seguir:

• classe 1 - distância de variância de vetor de movimento (2 features);

• classe 2 - variância de fase dos vetores de movimento (2 features);

• classe 3 - número de coeficientes DCT (3 features) e;

• classe 4 - distribuição dos modos feitas pelo H.264/AVC (4 features).

Eles serão analisados em seções separadas.
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4.2.1 Distância de variância de vetor de movimento

A distância de variância de vetor de movimento é definida pela Equação 4.1 a seguir:

v =
√
σ2x + σ2y (4.1)

aonde σ2x e σ2y são definidos com as variâncias de cada componente de vetor de movimento na
lista. Se os vetores de movimento não tiverem o mesmo frame de referência ou se parte da unidade
de codificação foi codificada utilizando modo intra, então essa métrica não produzirá um valor.
Propaga-se os vetores de movimento para os blocos 4×4 e calcula-se a variância. Isso está ilustrado
na Figura 4.1.

Figura 4.1: Computação da métrica de distância de variância do vetor de movimento para uma
unidade 16× 16 [2].

A ideia dessa métrica é que, se grandes áreas possuem baixo valor de v, isso significa que a maior
parte dos vetores de movimento é similar, o que torna mais provável a codificação da partição por
uma unidade de codificação larga no HEVC. Assim, tem-se que a representação dessa unidade de
codificação utilizando apenas um vetor de movimento é mais provável de ser predita precisamente
utilizando apenas um vetor de movimento. Entretanto, se a mesma área possuir um alto valor de
v, então os vetores de movimento contidos ali serão muito diferentes e será menos provável fazer a
codificação utilizando uma unidade de codificação maior. Conclui-se, então, que a combinação de
informação advindas de diferentes macroblocos do H.264/AVC e a decisão por um bloco maior é
possível no HEVC.

Ela é feita em duas depths subsequentes (e.g., 64 × 64 e 32 × 32) considerando a área total
em cada caso. Então, calcula-se um valor, σ, para a unidade original e quatro valores, σ1, σ2, σ3
e σ4, para as subdivisões dela. Desses valores, toma-se o maior deles para representar as quatro
unidades. Finalmente, os dois features para se construir o modelo são dados por σ, max(σ1, σ2,
σ3 e σ4) [2].

A razão de se computar a variância de regiões menores está em descrever regiões predominan-
temente homogêneas, mas que apresentam diferenças significativas em regiões menores. Utiliza-se
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apenas o valor máximo, pois não há a necessidade de indicar aonde ela ocorreu, mas sim que ela,
de fato, está presente.

Figura 4.2: Computando o feature de variância de fase [2].

4.2.2 Variância de fase de vetor de movimento

De forma similar, a variância de fase de vetor de movimento é definida como a variância da
fase de cada vetor de movimento dentro de um bloco particular, a qual é dada pela Equação 4.2 a
seguir.

p = atan2(mv.yk,mv.xk) (4.2)

A ideia de se utilizar a fase é tirar a limitação de escalonar os vetores de movimento para que eles
tenham o mesmo frame de referência1.

Na Figura 4.3, tem-se o domínio dos valores da função de fase do transcodificador. Nota-se que
a fase pode assumir valores dentro do intervalo [−π;π] [2].

x

y

0

2

2

-

-

Figura 4.3: Representação do domínio da função de fase dos vetores de movimento.

1Escalonar o vetor de movimento não altera a fase.
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4.2.3 Número de Coeficientes DCT

Esse feature é definido como o número de coeficientes não-nulos do H.264/AVC codificados na
região, desconsiderando se o H.264/AVC está codificado em modo intra ou inter. A magnitude
dos coeficientes é irrelevante neste caso visto que apenas se quer saber se aquele coeficiente foi
transmitido ou não.

A ideia por trás desta técnica está no fato de que, se há um pequeno número de coeficientes
DCT para um dado bloco, então a predição para aquele bloco é boa e o resíduo gerado é pequeno.
Isso possibilita utilizar blocos maiores para se encontrar uma melhor predição. Em contrapartida,
se há um grande número de coeficientes DCT para um dado bloco, então a predição obtida foi
ruim, o que significa que o bloco pode ser sub-particionado para se encontrar uma melhor predição.

4.2.4 Número de frames codificados como SKIP, 16× 16, 8× 8 ou intra

Este último conjunto de features diz respeito às quantidades de frames que foram codificados
como SKIP, 16 × 16, 8 × 8 e intra no H.264/AVC. O transcodificador conta quantas ocorrências
há de cada caso e utiliza essas informações para ajudá-lo na compressão.

4.3 Proposta

Deseja-se testar se a remoção e a adição de alguns dos features mencionados afetará o resultado
da compressão. Logo, far-se-á o seguinte:

1. a título de comparação, algumas sequências de vídeo de teste serão transcodificadas utilizando
os mesmos features do trabalho feito em [3];

2. no primeiro caso, os features de variância de fase serão removidos;

3. no segundo caso, em vez de transmitir o valor da fase dos vetores de movimento, transmitir-
se-á o máximo dentre os valores de seno e cosseno da fase, como já mencionado anteriormente.
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Capítulo 5

Resultados Experimentais

Neste capítulo, visa-se apresentar os resultados do
trabalho. Assim, começa-se pela apresentação do
transcoder utilizado e pela análise das sequências
de vídeo escolhidas para testes. Então, apresenta-
se os resultados do trabalho e as conclusões das
análises.

5.1 Descrição do Transcoder

O transcoder utilizado é baseado naquele desenvolvido em [3]. Ele possui dois estágios:

1. treinamento: faz-se a total recodificação enquanto se colhe as informações do H.264/AVC
e do HEVC, as quais serão utilizadas para produzir um modelo de classificação de unidades
de codificação;

2. transcodificação: o modelo derivado no estágio de treinamento é, então, utilizado aqui para
mapear as decisões do H.264/AVC em decisões do HEVC.

Primeiramente, pegou-se as sequências em formato .yuv e codificou-se elas em formato H.264/AVC.
Isso gera diversos dados (e.g., unidades de codificação, unidades de partição, vetores de movimento,
etc.) que podem ser aproveitados para se realizar a transcodificação no formato HEVC. As con-
figurações do HEVC foram ajustadas como as Common Test Conditions (ref). As principais
características utilizadas são::

• apenas o primeiro frame será codificado como intra e os demais, como frames P;

• os QP’s utilizados são 22, 27, 32 e 37, e eles serão atribuídos igualmente entre o H.264/AVC
e o HEVC1;

• há apenas um estágio de treinamento que será realizado no início da transcodificação e
utilizará 10 frames para tanto;

1Isso significa que, se a sequência foi codificada em H.264/AVC utilizando QP igual a 22, então a transcodifição
para o HEVC será feita com o mesmo QP de 22.
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A estimação de movimento do transcoder é feita por meio de um algoritmo simples de reuti-
lização de vetores de movimento. Isso é feito para todas as unidades de codificação mesmo que
o mapeamento por LDF2 tenha sido utilizado. Assim, para qualquer tamanho de unidade de
partição, todos os vetores de movimento do H.264/AVC dentro da área definida pela unidade de
partição são consideradas para a estimação de movimento a nível de pixel inteiro3. Nos níveis
subsequentes, a busca padrão é aplicada.

E as sequências analisadas tem as seguintes características:

5.2 Sequências de Vídeo Utilizadas

As sequências de vídeo utilizadas foram as mesmas do trabalho realizado em [3], as quais são
“BasketballDrive”, “Cactus”, “Kimono1”, “Tennis” e “ParkScene”. As características estão expostas
na Tabela 5.1 a seguir.

Tabela 5.1: Dados da sequência “Cactus” utilizando codificador trivial.

Sequência Resolução (px) Framerate (fps) No. de Frames
Cactus 1920× 1080 50 500
Kimono1 1920× 1080 24 240
ParkScene 1920× 1080 24 240
Tennis 1920× 1080 24 240

Em “Cactus”, tem-se objetos que se encontram predominantemente estáticos durante toda
a sequência, exceto por um “leque” de cartas, um conjunto de cactos e um pêndulo de tigres
similares. Todos esses objetos demonstram algum tipo de movimento repetitivo (e.g., girantes
ou pendulares) durante toda a sequência. Outro detalhe importante está na grande variedade de
cores que compõem a cena. Isso pode representar grandes alterações entre dois pixels adjacentes
da sequência. Na Figura 5.1, tem-se o primeiro frame da sequência.

2Ele é um método que consiste de se utilizar a informação do H.264/AVC para decidir se a unidade de codificação
corrente será dividida ou não.

364× 64.
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Figura 5.1: Primeiro frame da sequência “Cactus”.

Figura 5.2: Primeiro frame da sequência “Kimono1”.

Em “Kimono1”, tem-se uma pessoa que se movimenta junto com a câmera. A posição relativa
dela não se altera durante toda essa primeira cena, sendo que a paisagem ao fundo se desloca
da direita para a esquerda. Esse fundo é composto, predominantemente, por troncos e folhas de
árvores. No frame 140, ocorre uma mudança abrupta de cena. Agora, há diversos objetos em
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movimento na cena: a casa se moverá para a esquerda; a mulher, para a direita; e as árvores
estarão saindo de cena à esquerda do enquadramento. Tanto a mulher, a casa e o céu apresentam
regiões de cores bastante homôgeneas. Na Figura 5.2, tem-se o primeiro frame da sequência.

Figura 5.3: Primeiro frame da sequência “ParkScene”.

Em “ParkScene”, tem-se duas pessoas que andam de bicicleta da esquerda para a direita. Por
volta do frame 70, há dois acontecimentos: entra um novo ciclista cujas características de imagem
são diferentes daquelas dos demais; e os dois primeiros ciclistas são cobertos pelo tronco de uma
árvore. Durante toda a sequência, há a movimentação da câmera da esqueda para direita de forma
suave. Assim como no caso anterior, a paisagem é composta de regiões que apresentam certa
uniformidade nas cores (e.g., troncos de árvore, roupas, chão, pilastras prédio, etc.), mas há outras
em que as cores variam bastante, principalmente nas copas das árvores. Na Figura 5.3, tem-se o
primeiro frame da sequência.

Em “Tennis”, começa-se a sequência mostrando três pessoas em uma quadra de tênis e uma
grade cobrindo-as. A câmera se movimenta da direita para esquerda. Isso faz com que certos
elementos sejam cobertos e descobertos em instantes intervalados. A paisagem ao fundo possui
diversos objetos que apresentam regiões de cores homogêneas e heterogêneas. Ademais, há o
movimento relativo de pessoas e objetos dentro do frame. Por volta do frame 120, há uma quebra
de cena. Ali, metade da cena apresenta a quadra de tênis, cujas cores são praticamente homogêneas.
No entanto, há uma grade fina ao fundo que “corta” a quadra ao fundo. Além disso, há uma pessoa
que se movimenta da direita para a esquerda e cuja posição relativa ao enquadramento se altera.
Ressalta-se que, em um breve momento, há a passagem de uma segunda pessoa muito rapidamente
na cena, cobrindo a primeira pessoa por um pequeno instante. No frame 210, há uma nova quebra
de cena. Nela, uma pessoa se movimenta gradualmente aumentando a velocidade da esquerda para
a direita. Na Figura 5.4, tem-se o primeiro frame da sequência.
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Figura 5.4: Primeiro frame da sequência “Tennis”.

Pela descrição das sequências anteriores, espera-se cobrir diversos casos de cenas possíveis
em vídeos gravados. Dessa forma, pode-se verificar como o codificador se comportará diante de
diferentes cenários.

Na próxima seção, apresentar-se-á os resultados referentes às mudanças feitas no codificador.
Destaca-se que, aqui, o transcoder utilizou os 10 frames iniciais de cada sequência para realizar o
estágio de treinamento.

5.3 Resultados

Para fins de comparação, o transcoder de referência (RT)4 utilizado será aquele desenvolvido
em [3]. Para analisar o efeito que a retirada dos features especificados provocam na sequência
transcodificada, compara-se os três casos: (i) RT; (ii) PT_v1; e (iii) PT_v2. O termo BD rate
refere-se a Bjφntegaard-Delta Bitrate, o qual denomina uma técnica de se quantificar e analisar o
quão boa é a implementação de um transcoder. Em termos de BD rate, quanto mais próximo de
zero for o valor, mais o transcoder se aproxima do trivial.

4Reference transcoder, em inglês.
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Figura 5.5: Gráficos Bitrate× PSNR para as quatro sequências analisadas.

Tabela 5.2: BD rate correspondente à sequência “Kimono1”.

Sequência BD BD high BD low Ganho de Tempo
RT 4,610 4,230 4,933 3,495

PT_v1 4,490 4,212 4,716 3,416
PT_v2 4,490 4,212 4,716 3,423

Na sequência “Kimono1”, nota-se que as duas implementações apresentam menos perdas na
taxa de distorção do que aquela feita por [3]. Além disso, todos os transcoders apresentam ganho
de tempo relativamente alto quando comparado ao transcoder do trabalho em [3]. Esse ganho é,
aproximadamente, de 3,5 vezes. Dentre eles, aquele que se mostrou mais rápido foi o segundo,
onde se retirou os parâmetros de fase dos vetores de movimento.

Tabela 5.3: BD rate correspondente à sequência “ParkScene”.

Sequência BD BD high BD low Ganho de Tempo
RT 6,267 3,719 8,978 3,750

PT_v1 6,041 3,888 8,244 3,629
PT_v2 5,880 3,433 8,600 3,549

Na sequência “ParkScene”, percebe-se que as novas abordagens apresentam ganhos similares ao
caso anterior em relação à implementação em [3], tanto em BD rate quanto em ganho de tempo.
Ademais, a reta de BD mostra que, para altos valores, tem-se menos perdas e, para baixos valores,
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tem-se grandes perdas. A implementação PT_v2 se mostrou mais eficaz do que a implementação
PT_v1 uma vez que tanto as BD rates quanto os ganhos de tempo são pequenos em relação ao
primeiro. No entato, para BD’s baixos, a distorção vista por PT_v2 é maior do que PT_v1.

Tabela 5.4: BD rate correspondente à sequência “Tennis”.

Sequência BD BD high BD low Ganho de Tempo
RT 9,977 7,122 13,028 2,266

PT_v1 10,010 7,119 13,061 2,209
PT_v2 9,856 6,984 12,863 2,196

Na sequência “Tennis”, não se notou ganho de tempo maior para ambas as implementações,
PT_v1 e PT_v2, mesmo que a diferença seja sutil. Já em relação à BD rate, tem-se que o
transcoder PT_v1 apresenta ganhos pequenos apenas para altos valores, enquanto que o transcoder
PT_v2 apresenta ganhos de forma geral os três casos de BD rate analisados. No entanto, ele é o
que apresentou o menor ganho de tempo.

Tabela 5.5: BD rate correspondente à sequência “Cactus”.

Sequência BD BD high BD low Ganho de Tempo
RT 10,052 6,927 12,569 3,891

PT_v1 9,787 6,838 12,162 3,892
PT_v2 10,162 6,506 13,319 3,740

Na sequência “Cactus”, percebe-se que tanto as implementações de [3] e de PT_v1 apresentam
ganho de tempo similar. No entanto, esta última tem melhor desempenho em relação à BD
rate de uma forma geral (i.e., tanto para baixos, médios e altos valores). Em contrapartida, a
implementação PT_v2 não foi tão rápida quanto às outras e não apresentou melhor desempenho
em termos de BD rate, mas, a alta BD rate, ela se mostrou superior às demais.

5.4 Conclusões

Na Tabela 5.6 a seguir, tem-se todos os resultados referentes à seção anterior reunidos em apenas
uma tabela de forma a melhorar a visualização. Aqueles valores que se encontram destacados são os
melhores resultados para cada sequência em. Caso haja mais de um valor destacado, isso significa
que os mesmos apresentam, praticamente, o mesmo valor.
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Tabela 5.6: Agregado dos resultados obtidos na seção anterior.

Sequência
RT PT_v1 PT_v2

BD GT BD GT BD GT
Kimono1 4,61 3,5 4,49 3,4 4,49 3,4
ParkScene 6,27 3,72 6,09 3,6 5,88 3,5
Tennis 9,97 2,3 10,01 2,2 9,85 2,2
Cactus 10,05 3,9 9,78 3,9 10,16 3,7

Como pode-se ver pela Tabela 5.6 acima, os resultados são muito similares, o que indica que a
ocorrência do problema de descontinuidade da fase não é muito frequente para as quatro sequências
analisadas. Também pode-se notar que, a partir dos resultados para os transcoders RT e PT_v1,
a fase não é tão relevante para o classificador, chegando até a atrapalhá-lo para a maioria das
sequências testadas. Em contrapartida, o transcoder PT_v2 apresenta melhores resultados em
termos de BD-rate para a maioria das sequências testadas, o que é um forte indício de que o uso
das funções seno e cosseno da fase ajudam, de certa forma, o classificador.
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Capítulo 6

Conclusões

A pesquisa desenvolvida neste trabalho foca no estudo de features para o aprimoramento de
transcodificadores de vídeo do formato H.264/AVC para o formato HEVC. Em especial, utilizou-
se o transcodificador desenvolvido em [3] como base e alterou-se ele de duas formas distintas: (1)
apenas os features relacionados à variância da fase dos vetores de movimento foram removidos; e
(2) calculou-se a fase utilizando funções senoidas de forma a se eliminar a descontinuidade presente
quando há ângulos múltiplos de 2π. Então, este capítulo apresenta um breve resumo do trabalho.

O Capítulo 1 visou introduzir o tema ao leitor. Nele, expõe-se o contexto e a definição do
problema, bem como os objetivos do projeto. O Capítulo 5 apresentou os conceitos relacionados
à codificação de vídeo, como predição, modelo de imagem, codificação preditiva, codificação de
transformada, codificação de entropia, DCT, codec’s, padrões H.264/AVC e HEVC, e coceitos
básicos de transcodificação de vídeo. Aqui, esses conceitos são abordados com maior ênfase de
forma a se ter um melhor entendimento.

No Capítulo 3, apresentou-se o framework geral do transcodificador utilizado, ressaltando as
partes relativas às LDF’s e às mudanças realizadas no HEVC. Então, o Capítulo 4 visa aprofundar
a explicação acerca dos features que foram analisados durante o trabalho: variância de fase dos
vetores de movimento, e senos e cossenos da fase dos vetores de movimento. Esse último tem por
objetivo eliminar a descontinuidade apresentada pela fase quando ela se encontra nos extremos
do domínio (i.e., [−π;π]). Por fim, o Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos ao se realizar as
alterações propostas dos features.

Ao final, conclui-se que não há grandes discrepâncias entre os resultados das sequências para
o transcoder PT_v1. Isso significa que, para as sequência analisadas, o caso de descontinuidade
da fase não ocorre com tanta frequência quanto se esperava. Ademais, ao comparar RT e PT_v1,
pode-se afirmar que a fase não oferece ganho ao classificador, chegando a prejudicá-lo em alguns
casos. Para o transcoder PT_v2, tem-se os melhores resultados de BD rate para a maior parte
das sequências. Logo, eliminar a descontinuidade em alguns casos de fase utilizando funções seno
e cosseno ajuda o classificador.
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Trabalhos Futuros

De forma a se expandir o tema aqui abordado, pode-se realizar um estudo do número de vezes
em que a situação de descontinuidade acontece, de forma a se ter um melhor entendimento do
fenômeno. Ademais, visto que o transcoder PT_v2 apresentou bom funcionamento, pode-se testar
nova combinações de features que incluam funções senoidas (i.e., senos e cossenos) que visam
eliminar as descontinuidades causadas pela fase.
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I. TABELAS

I.1 Sequências Analisadas

I.1.1 Sequência “Cactus”

Tabela I.1: Dados da sequência “Cactus” utilizando codificador trivial.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 1109,1088 30,1634 20725,8410
32 2442,7808 32,7978 23454,3210
27 5742,4840 35,4307 28057,4490
22 19194,9624 37,7534 39438,1470

Tabela I.2: Dados da sequência “Cactus” codificador RT.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 1216,5088 30,0702 4609,0160
32 2651,3256 32,6961 5320,7570
27 6067,1720 35,3467 6815,9890
22 19644,1192 37,7281 11952,4930

Tabela I.3: Dados da sequência “Cactus” codificador PT_v1.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 1212,6704 30,0684 4658,5930
32 2642,9296 32,6985 5339,9940
27 6055,9048 35,3453 6857,1880
22 19635,6960 37,7284 11832,2830

Tabela I.4: Dados da sequência “Cactus” codificador PT_v2.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 1223,4648 30,0654 4689,7830
32 2662,2056 32,6931 5644,8530
27 6046,1144 35,3501 7378,2630
22 19631,0216 37,7289 12142,6240
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I.1.2 Sequência “Kimono1”

Tabela I.5: Dados da sequência “Kimono1” utilizando codificador trivial.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 435,5440 32,0263 9906,1670
32 948,2112 34,8338 11399,7710
27 2110,8696 37,8687 13763,0840
22 4646,8648 40,5031 16988,0660

Tabela I.6: Dados da sequência “Kimono1” codificador RT.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 452,6560 31,9824 2650,7610
32 982,6424 34,7958 3214,2760
27 2187,7968 37,8353 3989,9960
22 4770,3000 40,4712 5037,1210

Tabela I.7: Dados da sequência “Kimono1” codificador PT_v1.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 451,7136 31,9810 2709,8960
32 980,6352 34,7959 3261,0190
27 2187,5848 37,8357 4084,1500
22 4769,0024 40,4718 5182,8140

Tabela I.8: Dados da sequência “Kimono1” codificador PT_v2.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 452,5728 31,9813 2701,0520
32 982,1200 34,7995 3267,1800
27 2189,1352 37,8305 4082,9480
22 4771,3560 40,4693 5153,2060
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I.1.3 Sequência “ParkScene”

Tabela I.9: Dados da sequência “ParkScene” utilizando codificador trivial.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 458,5832 29,3570 9332,0600
32 1170,9760 32,0680 10775,1790
27 3007,0816 35,1032 13362,7690
22 7924,6872 38,3424 18038,0330

Tabela I.10: Dados da sequência “ParkScene” codificador RT.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 488,0936 29,2846 2339,9440
32 1239,2160 31,9959 2760,9360
27 3117,0288 35,0580 3511,2360
22 8058,1216 38,3145 5122,0470

Tabela I.11: Dados da sequência “ParkScene” codificador PT_v1.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 484,5256 29,2815 2389,7550
32 1233,3232 32,0004 2833,6030
27 3119,6576 35,0567 3664,4330
22 8060,8280 38,3138 5304,3540

Tabela I.12: Dados da sequência “ParkScene” codificador PT_v2.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 487,5880 29,2806 2417,7150
32 1231,5168 31,9947 2910,0840
27 3104,3864 35,0557 3777,3390
22 8038,7352 38,3147 5405,8390
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I.1.4 Sequência “Tennis”

Tabela I.13: Dados da sequência “Tennis” utilizando codificador trivial.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 586,3544 33,5643 11110,9020
32 1141,4664 36,0878 12777,4680
27 2399,7864 38,7001 15220,3310
22 5316,9208 41,1335 18760,9850

Tabela I.14: Dados da sequência “Tennis” codificador RT.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 657,4304 33,4778 4478,6990
32 1247,9872 36,0150 5632,4740
27 2550,1048 38,6391 6944,0270
22 5529,9592 41,0742 8475,2830

Tabela I.15: Dados da sequência “Tennis” codificador PT_v1.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 656,7104 33,4789 4602,9520
32 1248,1360 36,0110 5658,7310
27 2549,8192 38,6391 7171,1660
22 5530,9736 41,0739 8755,0980

Tabela I.16: Dados da sequência “Tennis” codificador PT_v2.

QP Bitrate (kbps) PSNR(dB) Tempo (s)
37 656,2120 33,4804 4565,2840
32 1246,7744 36,0142 5687,1110
27 2546,4880 38,6362 7261,5390
22 5523,2968 41,0773 8837,2790
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