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Resumo

Apesar dos avanços no campo de hardware gráfico, a memória destes dispositivos ainda é um
recurso escasso para aplicações usuais. Além disso, para a maioria das aplicações baseadas
em rasterização a largura de banda disponível no sistema é um importante fator limitante para
o aumento da performance nesses sistemas. Compressão de Texturas tem como objetivo re-
solver ambos os problemas. Nós apresentamos uma nova técnica para compressão de texturas
baseada em síntese de texturas a partir de amostras. A textura comprimida armazena a amostra
mais alguns dados, coletados durante a síntese, permitindo a descompressão em tempo-real
da textura em maior resolução. Com esse esquema nós somos capazes de alcançar taxas de
compressão elevadas. Uma vez que a textura é sintetizada, nosso esquema comprime a tex-
tura em alta resolução sem perda de qualidade. Nossa solução explora um espectro de texturas
onde algoritmos gerais de compressão de textura não alcançam taxas ótimas de compressão.
Essas geralmente são texturas com padrões repetidos, regulares ou quase-regulares, as estocás-
ticas, exatamente os tipos de texturas onde síntese de texturas tende a funcionar bem. Também
apresentamos uma formulação analítica para nosso esquema de compressão que permite a com-
putação exata das taxas de compressão alcançadas.

Palavras-chave: Compressão, Síntese, Texturas, Unidade de Processamento Gráfico.
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Abstract

In spite of graphics hardware advancements, graphics memory is still a scarce resource for
usual applications. Besides, for most raster-based applications, the available bandwidth is one
important limiting factor for increasing performance in the system. Texture compression ad-
dresses both of these problems. We introduce a new technique for texture compression based
on texture synthesis from patches. The compressed texture stores the sample plus encoded
data, gathered during synthesis, which enables real-time decompression of large textures. With
this scheme we are able to achieve high compression rates. Once the texture is synthesized,
our scheme compresses the high resolution texture without loss of information. Our solution
explores a spectrum of textures where general texture compression schemes achieve less than
optimal compression rates. These are usually textures with repeating patterns, regular or near-
regular ones, stochastic ones, the exactly types of textures where texture synthesis algorithms
tend to work greatly. We also present analytical formulae for our compression scheme that
allows an exact computation of compression rates achieved.

Keywords: Compression, Synthesis, Texture, Graphics Processing Unit.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Em incontáveis aplicações, texturas têm um importante papel para alcançar realismo. Apli-
cações demandam várias texturas de alta resolução e, dessa forma, espaço em memória para
armazenar todas as texturas é um problema. Outro problema relacionado é a transmissão das
texturas da memória para a GPU (Graphics Processing Hardware). A largura de banda da
memória é geralmente um fator limitante no aumento da performance [AMN03].

A área de pesquisa mais tradicional na resolução desses problemas é o de Compressão de
Texturas, campo onde são estudadas variadas formas de codificar a textura para diminuir o
consumo de recursos pela mesma. Neste trabalho mostraremos como unir idéias desse campo
de pesquisa com Síntese de Texturas para resolver problemas relacionados ao consumo de
memória e largura de banda das texturas.

Síntese de texturas é o processo de construção de uma imagem digital a partir de uma
amostra de imagem. Usualmente, a imagem que está sendo sintetizada é maior do que a
amostra. Esse assunto é objeto de pesquisa relativamente recente em Computação Gráfica
e os resultados têm aplicação em vários campos, tais como edição de imagens digitais, com-
putação gráfica e pós-produção de filmes. Exemplos mais práticos incluem a síntese de texturas
para preencher falhas em imagens, criar grandes backgrounds não repetitivos e expandir ima-
gens menores. Devido à lentidão e à complexidade de vários algoritmos, Síntese de Texturas
é geralmente considerado inadequado como solução para um esquema de compressão. Nós
mostraremos como superar os principais problemas e elaboraremos uma solução que utiliza
síntese de texturas como ferramenta para criar um esquema simples de compressão de texturas
executando em tempo-real.

Quais algoritmos de síntese são mais indicados para formar um esquema de compressão
desta natureza? Quais conseguem as melhores taxas de compressão? Quais algoritmos de sín-
tese permitem sua descompressão na GPU? Esse esquema de compressão mantém a qualidade
das texturas? Essas são algumas questões exploradas ao longo deste trabalho.

1.1 Formulação do problema

Texturas são imagens que são aplicadas a objetos 3D. Estas são utilizadas para aumentar o re-
alismo das superfícies sem aumentar a complexidade da geometria nas cenas tridimensionais
[Hec86] (Figura 1.1). Texturas podem representar características de uma infinidade de objetos,
nas mais diferentes cenas. Para simular cenas da vida real com um bom realismo, geralmente,
é necessária uma boa quantidade de texturas. Entretanto, muitas texturas acarretam num au-
mento significativo da utilização de memória e do barramento do sistema ou da placa gráfica.

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

Como nem sempre os recursos necessários estão disponíveis, ocorre o uso de uma quantidade
menor de texturas e estas com menos detalhes para que a aplicação se adapte às restrições da
plataforma.

Figura 1.1 Exemplo de aumento do realismo com a utilização texturas. Na cena da esquerda foram
usadas as texturas mostradas no centro da figura. A cena da direita é idêntica à da esquerda, mas sem
o uso de texturas. Observe que o nível de detalhe e realismo da cena aumenta consideravelmente com
a utilização de texturas. Foto retirada do livro Maureen Stone, A Field Guide to Digital Color, A. K.
Peters, 2003.

Compressão de texturas é uma solução para ambos os problemas: tanto o espaço em
memória ocupado, quanto a largura de banda consumida pelas texturas. Com este tipo solução,
uma versão comprimida da textura é armazenada e transmitida quando necessário. A descom-
pressão é feita em tempo de execução. Assim, podemos dizer que compressão de textura tem
como principal objetivo diminuir as restrições relacionadas à utilização de memória e largura
de banda das texturas. Apesar da quantidade de memória e a capacidade do barramento dos
sistemas estarem crescendo, mesmo nos ambientes com recursos em abundância, não são raros
os casos em que o uso desejado destes recursos ultrapassa a capacidade dos mesmos. Este fato
deixa clara a importância de técnicas para diminuir a utilização desses recursos sem afetar a
qualidade da aplicação. Desta forma, desde dispositivos móveis até os PCs de última geração
são alvos potenciais de um esquema de compressão de texturas.

A idéia mais tradicional nos esquemas de compressão de texturas é utilizar compressão
lossy (com perda de informações sobre a textura original), e armazenar a versão comprimida
da textura [SAM05]. Quando for necessário acessar a textura durante a renderização, a versão
comprimida desta é transferida pelo barramento, e descomprimida em tempo de execução. Com
essa estratégia economiza-se na utilização da largura de banda e no espaço no disco/memória
do dispositivo.

Neste trabalho, apresentamos um esquema de compressão que tem como alvo um conjunto
de texturas que, em geral, não é comprimido de forma ótima pelos algoritmos de compressão
de texturas tradicionais [Wei04]. Estamos nos referindo ao conjunto de texturas formado por
texturas regulares, quase regulares, texturas estocásticas, exatamente os tipos de texturas onde
os algoritmos de síntese de texturas tendem a funcionar muito bem. Texturas regulares são
texturas compostas por padrões repetidos, podendo o grau de repetição e identificação do



1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 3

padrão variar. Já as texturas estocásticas são texturas que apresentam aparência mais pró-
xima a um sinal de ruído. As texturas entre esses dois extremos podem ser classificadas como
quase-regulares e irregulares. Uma boa representação desse espectro de texturas se encontra na
Figura 1.2.

Figura 1.2 Ilustração do espectro de texturas que é adequado para o trabalho com síntese de texturas e
o alvo do nosso esquema de compressão. As texturas variam de de regulares para estocásticas. (Figura
adaptada de [LHW+04])

Observe que neste spectrum de texturas, entre estocásticas e regulares, as texturas se apre-
sentam de forma particular: nestas texturas existe uma série de informações redundantes que
se combinam de maneiras diversas para resultar na forma final da textura. Tendo em vista que
os esquemas de compressão de texturas tradicionais não aproveitam esse tipo de redundância,
sendo projetados para lidar com imagens genéricas, estes acabam não otimizando sua taxa de
compressão para esses tipos de texturas. Sendo assim, ao invés de seguir os princípios utiliza-
dos pelos algoritmos mais tradicionais, utilizamos Síntese de Texturas como ferramenta básica
para gerar a versão comprimida da mesma.

A idéia, em termos gerais, é a seguinte: os esquemas de síntese de texturas utilizam uma
amostra (imagem) em resolução pequena da textura a ser sintetizada (Figura 1.3). Uma busca
exaustiva nesta amostra junta patches (pedaços) da imagem de uma maneira consistente para
gerar uma nova versão ampliada e visualmente similar à amostra original. A busca exaustiva
pelos melhores patches é o gargalo do processo. O ponto central da nossa abordagem é sin-
tetizar a textura uma vez e, durante este processo de síntese, retermos informações sobre os
patches que vão sendo selecionados. Logo, podemos criar um esquema de compressão que tire
proveito do seguinte artifício: ao invés de armazenarmos a textura em sua resolução final alta,
podemos armazenar apenas a amostra, mais as informações do processo de síntese, podendo
ser, por exemplo, as coordenadas dos patches que foram selecionados. Este armazenamento
consome, garantidamente, menos espaço do que o armazenamento da textura em sua resolução
final. A descompressão seria a repetição do processo de síntese utilizando as informações pré-
processadas, o que permite sua execução em tempo real.
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Figura 1.3 Síntese de texturas baseada em amostra recebe uma dada amostra de textura e gera uma
textura semelhante de maior resolução.

1.2 Visão Geral

Este documento está dividido em 5 capítulos. No segundo capítulo, será realizada uma re-
visão bibliográfica onde mostramos como as áreas de pesquisa que têm impacto no desenvolvi-
mento deste trabalho vêm progredindo: compressão de texturas e síntese de texturas a partir de
amostras. Com este capítulo, além de entender o avanço em ambas as áreas, o leitor entenderá
as primeiras tentativas de utilizar síntese de textura como ferramenta para realizar compressão
de texturas, além de alguns conceitos fundamentais nas duas áreas. Outro ponto importante do
segundo capítulo é a introdução de alguns conceitos sobre GPUs e como o fato de estarmos
construindo um algoritmo para executar sobre este tipo de hardware influencia na elaboração
do nosso esquema de compressão. No terceiro capítulo, apresentamos nossa solução em de-
talhes. Mostramos nossas alterações sobre alguns esquemas de síntese de texturas para uti-
lizarmos como ferramenta de compressão. São detalhados também o processo de compressão,
que ocorre offline, e o processo de descompressão, que executa em tempo-real. O quarto capí-
tulo apresenta uma análise do nosso algoritmo e como chegamos aos cálculos exatos das taxas
de compressão que ele atinge. Além disso, comparamos nosso esquema de compressão com
alguns esquemas importantes encontrados na literatura e apresentamos os resultados de vários
testes. No quinto capítulo, apresentamos algumas conclusões sobre a técnica proposta e damos
direções de trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Revisão Bibliográfica

Neste capítulo nós revisamos tanto as técnicas de Compressão de Texturas quanto as de Síntese
de Texturas a partir de amostras. Isso é feito, uma vez que, nosso trabalho reúne uma série de
conceitos destas duas áreas. Na seção 2.1 explicamos algumas diferenças entre Compressão de
Imagens e Compressão de Texturas, ao mesmo tempo que apresentamos alguns desafios parti-
culares envolvidos na elaboração de um esquema de Compressão de Texturas. Mais próximo
de síntese de texturas, a seção 2.2 mostra o que é considerado uma textura quando estamos
trabalhando com técnicas de síntese. Esta classificação tem influência fundamental no nosso
trabalho já que uma técnica de síntese estará no centro do nosso esquema de compressão.
A seção 2.3 apresenta uma visão geral das principais abordagens para realização de Síntese
de Texturas: síntese baseada em pixel e síntese baseada em patches. Nas seções 2.4 e 2.5,
analisamos mais profundamente as pesquisas realizadas nos campos de Síntese de Texturas e
Compressão de Texturas respectivamente. A seção 2.6 mostra como as duas áreas de pesquisa,
síntese e compressão de texturas, vêm se relacionando até então. Por fim, na Seção 2.7, in-
troduzimos alguns conceitos sobre hardware gráfico que serão úteis para entender como nosso
esquema de compressão se aproveita deste recurso.

2.1 Compressão de Imagens versus Compressão de Texturas

Apesar de algumas similaridades, Compressão de Texturas difere de Compressão de Imagens
em alguns pontos-chave. Quando projetamos um esquema de Compressão de Texturas, não es-
tamos preocupados apenas com armazenamento e transmissão como ocorre com a compressão
de imagem. Ao lidar com renderização, no caso da compressão de texturas, temos que levar em
conta outros aspectos como a velocidade de decodificação do algoritmo e o acesso randômico
a qualquer elemento da textura, por exemplo. Esses aspectos são bem definidos em [BAC96]
que discute uma série de problemas que devem ser considerados durante a elaboração de um
esquema de compressão de texturas. Esses problemas estão divididos da seguinte forma:

• Velocidade de decodificação:
O tempo para acessar um pixel não deve ser severamente impactado pela compressão,por
isso é extremamente importante uma descompressão rápida já que a textura será rende-
rizada diretamente a partir do seu formato comprimido. A velocidade de decodificação
se torna ainda mais importante para aplicações de renderização em tempo-real. Por outro
lado, não há nenhuma restrição forte sobre a velocidade de codificação, uma vez que ela
ocorre, geralmente, offline.

5
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• Acesso randômico:
Por não termos como saber antecipadamente como o sistema de renderização irá acessar
a textura, temos que garantir que qualquer pixel possa ser acessado a qualquer momento.
Desta forma, o esquema de compressão deve ser elaborado com uma forma bastante
rápida de indexar qualquer pixel na imagem.

• Taxa de compressão e Qualidade visual:
A taxa de compressão tem um peso maior do que a qualidade da imagem comprimida em
si. Alguns esquemas de compressão conseguem preservar completamente a qualidade
da imagem (esquemas conhecidos como lossless) mas acabam chegando a taxas de com-
pressão relativamente baixas quando comparados com os algoritmos lossy, onde ocorre
alguma perda na qualidade da imagem. Aqui, fica evidente mais uma diferença entre
compressão de imagens e texturas: em compressão de imagens a qualidade da imagem
comprimida é mais importante, enquanto em compressão de texturas a qualidade da cena
renderizada, não o mapa de texturas, tem mais importância.

A classificação elaborada por [BAC96] deixa implícita uma diferença fundamental entre
algoritmos de compressão de imagens e compressão de texturas: a forma como a imagem é
codificada. No Joint Photograph Experts Group - JPEG (www.jpeg.org), famoso algoritmo
de compressão de imagens, a imagem é primeiro dividida em blocos de 8x8 e cada bloco é
então codificado e colocado no arquivo final. A maioria dos algoritmos de compressão de
imagens, como JPEG, são classificados como Variable Bit Length Coding (VBLC), ou seja,
esses algoritmos permitem que partes da imagem sejam codificadas com uma quantidade de
bits variável. Algoritmos VBLC permitem situações onde um bloco que é difícil de codificar
ocupa mais bits do que um bloco mais simples, por exemplo, bloco composto por uma única
cor (Figura 2.1).

Figura 2.1 Ilustração de Variable Bit Length Coding (VBLC) utilizado por grande parte dos algoritmos
de compressão de imagens (Figura retirada do material de aula Lund University - Mobile 3D Graphics
em http://www.cs.lth.se/EDA075/)

Entretanto, taxa de bits variável significa que não se pode calcular o endereço de um pixel
diretamente a partir dos bits em JPEG. Para saber o endereço de um determinado pixel, todo
arquivo deve ser decodificado, o que não é viável durante a renderização de um objeto 3D.
Desta forma, a maioria dos codificadores de compressão de textura trabalha com uma taxa fixa
de compressão, ou seja, cada bloco na imagem ocupa o mesmo número de bits. Utilizando
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taxa fixa de bits é simples calcular o endereço de um bloco particular a partir de uma sequên-
cia de bits comprimida. Uma técnica de compressão de imagens como JPEG não é aplicável
a compressão de texturas devido ao custo computacional de sua descompressão e a taxa de
codificação variável feita de forma a dificultar o acesso randômico aos texels.

2.2 Características de Texturas/Imagens

Apesar de uma série de modelos terem sido propostos (reação-difusão [Tur91] [WK91], domí-
nio de freqüência [Lew84], fractais [Wor96]) para representar uma textura matematicamente,
um dos modelos mais famosos e conhecidos por conseguir modelar com precisão uma grande
faixa de texturas é baseado em Markov Random Field (MRF). O MRF modela a textura como
um processo randômico local e estacionário. Uma imagem é dita estacionária se ao mover
uma janela de tamanho apropriado sobre a imagem, a porção observável sempre parece similar.
A imagem é local se cada pixel pode ser descrito a partir de um pequeno conjunto de pixels
vizinhos e é independente do resto da imagem. A intuição por trás desse modelo pode ser
demonstrada na Figura 2.2.

É importante ter em mente uma diferença conceitual, quando falamos de textura para
mapeamento de textura esta é uma definição mais geral e abrange imagens arbitrárias como
ilustradas na seção 1.1. O termo textura no contexto de Síntese de Texturas tem uma definição
mais restrita, em geral imagens com padrões repetidos como ilustrado na Figura 2.2.

Figura 2.2 A definição de textura para Síntese de Texturas é mais restrita que a definição apresentada na
seção 1.1. Essa ilustração mostra como texturas diferem de imagens no contexto de Síntese de Texturas.
(a) é uma imagem geral enquanto (b) é uma textura. Observa-se a similaridade entre o conteúdo das
janelas em (b1) e (b2) ao contrário do que ocorre em uma imagem geral (a1) e (a2). Outra caracterís-
tica é que cada pixel em (b) é relacionado apenas com um pequeno conjunto de vizinhos. Essas duas
características são chamadas estacionária e local respectivamente. (Figura retirada de [WL00])
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Como comentado na seção 1.1, texturas também podem ser classificadas como estocásticas ou
estruturadas/regulares. Texturas estocásticas são aquelas que são semelhantes a ruído, sem
definição clara de elementos, semelhante a pontos coloridos randomicamente. Muitas texturas
parecem estocásticas quando olhadas de uma certa distância. Texturas estruturadas apresen-
tam padrões regulares. Há um conjunto imenso de texturas que vão se apresentar dentro desse
espectro, entre estocásticas e estruturadas, na Figura 1.2 podemos ver alguns exemplos.

2.3 Abordagens Para Síntese de Texturas

Sendo baseado no modelo MRF, o objetivo da síntese de textura pode ser formulado como
segue: dada uma textura de entrada, sintetizar uma textura de saída tal que para cada pixel
da saída, seus vizinhos são semelhantes a pelo menos um vizinho na entrada. O tamanho
da vizinhança é definido pelo usuário e, geralmente, é proporcional ao tamanho do elemento
estrutural da textura, como ilustrado na Figura 2.3. Algoritmos de síntese de texturas devem
se preocupar não só com a qualidade da textura sintetizada, mas também com a eficiência e
controle.

Figura 2.3 Esta ilustração destaca o elemento estrutural de algumas texturas. O tamanho do elemento
estrutural dá uma boa intuição para chegar no tamanho da janela que dê bons resultados durante o
processo de síntese. O elemento estrutural da textura, pode ser definido como o componente principal
do padrão apresentado na textura. Perceba que para texturas estocásticas como (d) o elemento estrutural
é muito pequeno, sendo menos restrito o tamanho das janelas que gerarão um bom resultado na síntese.

As abordagens para sintetizar texturas podem variar bastante. As duas formas mais conhe-
cidas são pixel-based e patch-based, ilustradas na Figura 2.4 e explicadas a seguir.

2.3.1 Síntese pixel-based

A síntese baseada em pixel sintetiza uma nova textura um pixel de cada vez, com o valor
de cada novo pixel sendo determinado por sua vizinhança na textura dada como entrada. A
Figura 2.5 ilustra uma das formas de realizar síntese baseada em pixels. Os pixels são colocados
na textura final na ordem de scan de um rasterizador - da esquerda para a direita, de cima para
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Figura 2.4 Esquerda: síntese de textura baseada em pixel. Direita: síntese de textura baseada em patch.
A síntese baseada em pixel, como o nome já diz, tem o pixel como seu elemento básico de síntese. A
textura vai sento sintetizada pixel-a-pixel. Na síntese baseada em patch (pedaço da imagem dada como
entrada), pedaços da amostras são copiados e combinados de alguma forma para a textura final ao invés
de pixels. (Figura retirada de [KW07])

baixo. O valor de cada pixel p é determinado comparando sua vizinhança na textura final com
todas as possíveis vizinhanças na textura dada como entrada. O pixel de entrada que possuir a
vizinhança mais semelhante é selecionado para preencher a textura de saída. Uma métrica de
semelhança bastante utilizada é a norma L2, também conhecida como norma Euclidiana.

Figura 2.5 Síntese de textura baseada em pixel. A textura final é preenchida pixel-a-pixel. Os pixels
são selecionados da amostra, conforme a similaridade de sua vizinhança com a vizinhanca na textura
parcialmente sintetizada. (a) textura dada como entrada (b)-(e) mostram diferentes estágios da textura
parcialmente sintetizada. Neste exemplo, para fins didáticos, a textura final tem a mesma resolução que
a amostra. Em geral, a textura final tem resolução maior do que a amostra. (Figura adaptada de [WL00])

O tamanho da vizinhança utilizada em um algoritmo pode mudar completamente o resul-
tado da síntese. Observe na Figura 2.6 que os resultados da síntese começam a ficar aceitáveis
apenas quando o tamanho da máscara se aproxima do tamanho do elemento estruturante da
textura. Utilizar máscaras grandes tende a diminuir a performance. Para resolver esse tipo de
problema existe a alternativa de utilizar uma pirâmide de multi-resolução, que vai permitir a
representação de estruturas de escalas maiores, de maneira mais compacta por um pequeno
conjunto de pixels em uma resolução mais baixa da pirâmide [HB95].

2.3.2 Síntese Baseada em patches

Síntese baseada em patches pode ser vista como uma extensão da síntese baseada em pixel.
Ao invés de copiar pixels individuais, conjuntos de pixels ou patches são copiados. Os patches
são selecionados pela sua vizinhança na textura de entrada. A maior diferença entre algorit-
mos baseados em pixel/patch está em como a unidade de síntese é copiada. Para os baseados
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Figura 2.6 Resultados de síntese com diferentes tamanhos de vizinhança. O tamanho das vizinhanças
são (a) 1x1, (b) 5x5, (c) 7x7, (d) 9x9 e (e) 30x30 respectivamente. Entretanto, o custo computacional
também aumenta com o tamanho da vizinhança. (Figura adaptada de [WL00])

em pixel ocorre uma simples cópia. Para os baseados em patches, geralmente ocorre uma
sobreposição entre o novo patch e a textura parcialmente sintetizada. A resolução de como
esta sobreposição será realizada é ponto-chave para a qualidade visual do algoritmo de síntese
(Figura 2.7).

Figura 2.7 Alguns métodos para lidar com patches adjacentes durante a síntese. (a) dois patches re-
presentados por cores distintas. (b) a região de sobreposição é misturada a partir dos dois patches. (c) a
melhor mistura é calculada na região de sobreposição. (Figura adaptada de [EF01])

Cohen et al. [CSHD03] apresenta um algoritmo tile-based que adota uma abordagem si-
milar aos algoritmos de patch anteriores. Dessa vez a unidade de síntese é um tile. Ao invés
de causar a sobreposição e depois corrigi-la, Cohen utiliza um tile chamado de Wang Tiles que
não geram sobreposições. Para entender basicamente como Wang Tiles funciona, podemos
imaginá-los como conjuntos de quadrados nos quais cada aresta de cada tile possui uma deter-
minada cor. Uma combinação válida de tiles requer que todas as arestas entre dois tiles tenham
a mesma cor. Wang Tiles define as restrições de combinação desses quadrados. No caso de
Síntese de Textura, o tile é um trecho de textura e a combinação desses tiles vai compondo
a textura durante a síntese. O trabalho vai além e também apresenta extensões da idéia para
geração de geometria 3D através da combinação de Wang Tiles.

Síntese baseada em otimização [KEBK05] também combina características de algoritmos
baseados em pixel/patch. A unidade de síntese é o pixel, ao invés de patches, mas ao contrário
dos algoritmos baseados em pixel anteriores, essa técnica considera todos os pixels da imagem
juntos, e determina seus valores otimizando uma função de energia de erro quadrática. Um
bom resumo destas e de outras técnicas, não descritas aqui, pode ser encontrado em [KW07].
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2.4 Síntese de Texturas a partir de amostras

A idéia de utilizar a amostra real de uma textura para gerar resultados em síntese de texturas tem
uma tradição longa em Computação Gráfica e Processamento de Imagens. Os primeiros traba-
lhos nesse tópico são apresentados em [FL78, LF78, MSM81, CJ83, GM85]. Esses primeiros
trabalhos realizam síntese de textura de forma diferente dos algoritmos mais recentes, eles
geram a textura final somente a partir de modelos probabilísticos. Ainda em 1993, Popat e
Picard [PP93] apresentaram um modelo probabilístico para síntese de texturas e também suge-
riram que o trabalho deles poderia ser utilizado para compressão de texturas. O trabalho pio-
neiro na utilização de uma amostra para guiar o processo de síntese foi apresentado por Efros
em 1999 [EL99]. A partir dali, a maior parte dos trabalhos sintetizam a textura a partir de uma
amostra.

Síntese de texturas a partir de amostras é uma excelente solução para construção de tex-
turas que são não só visualmente similares à dada amostra mas também podem ser construídas
em resoluções arbitrárias definidas pelo usuário. Os avanços na área cresceram de técnicas
baseadas em pixel [EL99, WL00], onde a unidade de síntese é o pixel, para técnicas mais
recentes baseadas em patches [LLX+01, EF01, NA03, CSHD03, KSE+03, WY04, TWJ06],
onde a textura final é formada pela junção de pedaços ou blocos da amostra original, com uma
métrica RGB para selecionar os melhores encaixes.

Para entendermos em mais detalhes sobre como funcionam as principais idéias nas duas
abordagens de síntese de texturas comentadas na Secão 2.3, as duas subseções a seguir tratam
de dois algoritmos bastante representativos para essas abordagens.

2.4.1 Fast Texture Synthesis using Tree-structured Vector Quantization

Em [WL00] houve um grande esforço para melhorar a performance dos processos de síntese
pixel-based feitos até então. Com o esquema proposto, a síntese executaria duas ordens de mag-
nitude mais rápido que os algoritmos anteriores, sem degradação do resultado da síntese. As
otimizações tornaram viável a utilização de síntese de textura em uma nova gama de aplicações
como edição de imagens e geração de textura temporal (tipo de textura 3D que consegue re-
presentar movimento no tempo-espaço, representa muito bem fenômenos naturais como água,
fumaça, fogo, etc.). Esse trabalho é bastante influenciado por [EL99]. Assim como em [EL99],
a textura é modelada como Markov Random Field. A maior contribuição para o ganho de per-
formance é a utilização de Tree-strucured Vector Quantization, técnica empregada para acelerar
o processo de síntese.

A entrada para o algoritmo consiste de uma amostra de textura e uma imagem de ruído.
O algoritmo modifica a textura ruidosa para se assemelhar com a textura dada como amostra.
A nova textura é gerada pixel-a-pixel mantendo a similaridade local entre o pixel da amostra
e o pixel da textura sintetizada. A cor de cada pixel é determinada pela comparação da vizi-
nhança do pixel que está sendo sintetizado com todas as vizinhanças possíveis na amostra,
então a vizinhança na amostra mais próxima da vizinhança na textura sintetizada é escolhida.
Na Figura 2.8 é mostrado o processo de síntese para uma única resolução.

A distância entre as vizinhanças é calculada usando norma L2 (soma das diferenças dos
quadrados dos pixels). O tamanho da janela utilizada é fundamental na captura das carac-
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Figura 2.8 (a) textura dada como amostra. De (b) a (d) são mostrados diferentes estágios da textura
de saída durante o processo de síntese. O valor de cada pixel p na textura de saída é determinado
comparando sua vizinhança N(p) com todas as vizinhanças na textura de entrada. O pixel na textura de
entrada com a vizinhança mais semelhante é escolhido. (Figura adaptada de [WL00])

terísticas das texturas e, para texturas com elementos estruturais grandes, o tamanho da janela
também deve ser grande. Uma janela grande acarreta em maior custo computacional no pro-
cesso de síntese. Esse problema é resolvido com a utilização de pirâmides de multi-resolução.
A performance melhora consideravelmente pelo fato de máscaras pequenas conseguirem cap-
turar os elementos estruturais da textura em uma resolução mais baixa na pirâmide. A diferença
é que, na síntese de multi-resolução, uma determinada vizinhança é composta tanto pelos pixels
do nível corrente da pirâmide quanto do nível anterior (Figura 2.9).

Figura 2.9 O nível atual de síntese (L) é mostrado à esquerda e o próximo nível de resolução mais
baixa (L + 1), à direita. O pixel de saída atual p é marcado com X . O nível atual é sempre percorrido
em scanline, pois está incompleto enquanto o nível inferior já foi definido. Na busca pelo pixel para
preencher X, a vizinhança é formada pelos O´s, Q´s e Y. (Figura adaptada de [WL00])

A síntese em multi-resolução começa com duas pirâmides de imagens (apesar de outros
tipos de pirâmides terem sido experimentadas em [WL00], as pirâmides Gaussianas foram es-
colhidas), uma sendo a amostra em múltiplas resoluções (Ga), e uma outra pirâmide da textura
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de ruídos (Gs). Ga e Gs são construídas a partir de Ia (amostra dada como entrada), e Is (ima-
gem de saída), respectivamente. Depois de construídas as pirâmides, Gs vai sendo sintetizada
de forma que os níveis mais altos são construídos a partir de informações dos níveis dos pixels
previamente sintetizados tanto no mesmo nível, quanto nos níveis mais baixos. Na síntese com
múltiplas resoluções, cada vizinhança N(p) é composta por pixels tanto na resolução corrente
como na resolução imediatamente mais baixa. As resoluções mais baixas servem como res-
trição para garantir que a adição dos novos pixels (em resoluções mais altas) sejam coerentes
com os pixels já sintetizados.

Mesmo com a otimização na busca, esta ainda é exaustiva, o que ocasiona problemas de
performance para o algoritmo. O trabalho propõe otimização via TSVQ (Tree Structured Vector
Quantization). TSVQ é uma técnica comum em compressão de dados e é utilizado nesse
trabalho como forma de otimizar a busca. Apesar de não ser uma busca ótima (não avalia
todas as possibilidades) a aproximação realizada pela TSVQ oferece um bom grau de precisão
e performance. Na utilização do TSVQ, o algoritmo de síntese cria a árvore de busca para cada
camada na pirâmide Ga e a utiliza na busca pela melhor vizinhança. A complexidade da busca
passa de O(NL) para O(logNL) (onde NL é o número de pixels de G(L)), melhorando o tempo
de síntese. A qualidade das texturas sintetizadas pelo algoritmo que usa TSVQ é bastante
semelhante à qualidade das texturas sintetizadas pelo algoritmo sem aceleração.

Uma desvantagem desse tipo de otimização é a quantidade de memória necessária para
manter as árvores de busca e a complexidade de implementação do algoritmo. Uma forma de
minimizar o impacto em relação a memória é diminuir a quantidade de elementos armazenados
na árvore. Esse artifício muitas vezes prejudica a síntese, já que muitas texturas têm elementos
repetidos.

2.4.2 Image Quilting

O trabalho de Image Quilting [EF01] apresenta um procedimento que realiza síntese de texturas
através da junção de pequenos patches (pedaços da textura fornecida como amostra). Desta
vez, a unidade de síntese deixa de ser um pixel e passa a ser o patch. A síntese continua
sendo incremental, mas ao invés de sintetizar pixel-a-pixel, uma série de patches são colocados
juntos e a junção entre os patches é processada de forma que não surjam falhas visuais entre
os mesmos (Figura 2.10). Se definirmos a unidade de síntese como um bloco Bi de tamanho
definido pelo usuário pela variável wB, e Sb como o conjunto de todos os blocos possíveis na
textura de entrada, podemos descrever o algoritmo através dos seguintes passos:

• Os patches vão sendo colocados na imagem em scanline order;

• A cada passo, busca-se na amostra dada como entrada um subconjunto de blocos de
Sb que satisfaça a restrição na região de sobreposição e escolhe-se randomicamente um
desses blocos;

• Após escolhido o bloco, calcula-se o melhor ‘corte’ a ser realizado na região de so-
breposição de forma a diminuir a probabilidade de surgir falhas no encaixe entre os blo-
cos.
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Figura 2.10 Blocos da textura dada como amostra são selecionados e colocados juntos para sintetizar
uma nova textura: (a) blocos escolhidos randomicamente, (b) os blocos se sobrepõem e são escolhidos
garantindo que a distância entre as vizinhanças seja mínima, (c) para diminuir as bordas que surgem
nas fronteiras entre os blocos, o caminho de menor custo é escolhido para a realização do encaixe dos
blocos. (Figura retirada de [EF01])

Outra variável que também é definida pelo usuário é o tamanho da área de sobreposição
no encaixe entre os blocos, definido pela variável wE . A Figura 2.10 mostra as definições de
wB (tamanho do bloco) e wE (tamanho da área de sobreposição) em relação a um dado bloco.
O corte realizado na área de sobreposição entre os patches é chamado de "Minimum Error
Boundary Cut" ou, simplesmente, mincut, e o objetivo maior desse corte é minimizar o erro
no encaixe (Figura 2.11). Por ser um problema de minimização, onde se deseja minimizar o
erro na área de sobreposição, programação dinâmica se encaixa bem como solução. Os autores
também sugerem Dijkstra para a definição do mincut. O corte é calculado considerando-se B1
e B2 dois blocos que se sobrepõem ao longo da borda vertical Bv

1 e Bv
2 respectivamente. A

superfície de erro e é calculada da seguinte forma:

• e = (Bv
1−Bv

2)
2.

Esse cálculo gera uma matriz com dimensão wExwB sobre a qual o algoritmo de progra-
mação dinâmica é aplicado. Depois de calculado o quadrado da diferença entre os pixels na
área de sobreposição, os erros para cada elemento na matriz são atualizados da seguinte forma:

• Ei, j = ei, j +min(Ei−1, j−1,Ei−1, j,Ei−1, j+1).

Para definir o mincut, estando a matriz completa com esses valores, basta partir do valor
mínimo na última linha da matriz e iterativamente escolher o menor erro entre o erro imedia-
tamente acima, acima à esquerda ou acima à direita. A Figura 2.12 mostra como os blocos
se encaixam, quando há sobreposição tanto vertical quanto horizontal (sobreposição em L), os
cortes se interseccionam. Se pensarmos que a síntese ocorre como scanline, para definir se
os pixels na área de sobreposição pertencem aos blocos que já estão na textura parcialmente
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sintetizada ou ao novo patch, as regras são as seguintes: o que estiver à direita do corte vertical
ou abaixo do corte horizontal é atribuído ao novo patch. Os demais pixels estarão inalterados,
pois já estão na textura parcialmente sintetizada.

Figura 2.11 O corte entre dois patches é gerado passo a passo e a solução mais tradicional é utilizar
programação dinâmica para descobrir o caminho que minimiza o erro na área de sobreposição. Em (a)
temos dois patches selecionados, (c) ilustra a área de cada patch que é levada em consideração no cálculo
do corte. (d) mostra os patches recortados e por fim (e) mostra como os mesmos se encaixam. (b) é a
ilustração dos mesmos dois patches sobrepostos sem a realização do corte. Esta técnica é conhecida
como Minimum Error Boundary cut, ou simplesmente mincut. (Figura adaptada de [KW07])

Figura 2.12 Ilustração dos possíveis encaixes entre os patches. A síntese ocorre na ordem de um
scanline. A figura da direita ilustra a sobreposição em ’L’ que ocorre quando já existe bloco à esquerda
e abaixo do bloco que está sendo sintetizado. Áreas em verde representam a textura já sintetizada.
(Figura adaptada de [LLX+01])

O tamanho do bloco e o tamanho da sobreposição entre os mesmos são os únicos parâme-
tros definidos pelo usuário, e a decisão de seu tamanho segue a mesma intuição dos algoritmos
de síntese apresentados anteriormente (guia-se pelo tamanho do elemento estrutural da textura).
A abordagem apresentada por esse trabalho lida muito bem com texturas semi-estruturadas, um
dos maiores problemas de vários trabalhos anteriores. Para texturas estocásticas, os resultados
também são bons. A estabilidade do algoritmo também é interessante (menos riscos de ocor-
rer "growing garbage", problema que se refere à tendência, que ocorre com algumas texturas
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durante o processo de síntese, das buscas se acomodarem em algumas regiões incorretas no
espaço de busca). Os dois maiores problemas do algoritmo são a ocorrência, em alguns casos,
de repetição excessiva da textura e falhas nos encaixes entre os blocos.

Além de ser um algoritmo de implementação simples, sua abordagem é passível de otimiza-
ção no que diz respeito ao processo de busca dos blocos. Vários trabalhos surgiram posterior-
mente para melhorar esse algoritmo, seja por melhoria na performance ou na forma como os
patches se encaixam. Merecem destaque os trabalhos de Liang et al. [LLX+01] e Kwatra et
al. [KSE+03].

Em [LLX+01] uma série de otimizações são propostas para tornar possível a execução em
tempo-real do algoritmo de síntese de texturas baseadas em patch. Neste trabalho, o problema
da busca pelos patches é reformulado para ser resolvido com ’k nearest neighbors’, algoritmo
bastante famoso em problemas de reconhecimento de padrões. Vários algoritmos surgiram
para resolver o ’k nearest neighbors’, a maioria deles tentando otimizar as buscas sem degradar
os resultados. O trabalho sugere otimizações para a resolução do ’k nearest neighbors’ em
três níveis: utilizando uma kd-tree [ZL03], que permite a partição do espaço da busca, dimi-
nuindo consideravelmente o custo computacional; uma estrutura de dados específica, deno-
minada ‘quadtree pyramid’ também foi utilizada para acelerar a busca, particionando o espaço;
e por fim utilizando PCA - Principal Components Analysis [Jol02] para acelerar a busca para
uma dada amostra.

O Graphcut proposto em [KSE+03] tenta resolver outro aspecto de um algoritmo de síntese
de texturas que não ganhou muita importância em [LLX+01]: a colagem dos patches. Kwatra
e seus colegas estendem a idéia de utilizar um corte para colar os patches apresentada em
[EF01]. O problema foi reformulado para resolução com um famoso algoritmo utilizado em
grafos: Graph Cuts. Graph Cut é utilizado para encontrar a região ótima do patch que deve
ser transferida para a textura de saída. A solução apresentada é robusta e sem as restrições
impostas pela solução com programação dinâmica. Em [KSE+03] pode-se, por exemplo,
colar patches iterativamente mesmo sobre áreas já sintetizadas, os cortes geram patches que
podem ser bem irregulares (Figura 2.13). Este trabalho é o estado da arte para esse problema
de colagem de patches. Na área de síntese de texturas houve muita atividade nos últimos anos e
uma boa revisão dos trabalhos é dada em um curso apresentado na conferência Siggraph 2007
por Kwatra e alguns colegas [KW07].

2.5 Compressão de Texturas

2.5.1 Block Truncation Coding

Já em 1979 Delp and Mitchell apresentaram o Block Truncation Coding (BTC), um esquema
simples para compressão lossy de imagens [DE79]. BTC comprimia imagens tons de cinza
em blocos de 4x4 pixels. Para cada bloco, duas cores em tons de cinza eram armazenadas e
cada pixel é aproximado por um desses dois valores. Ou seja, para cada bloco 4x4 duas cores
base de 8 bits são selecionadas e o bloco passa a ser representado por um conjunto de índices
(1 bit para cada pixel = 16 bits) para indexar qual das duas cores base o pixel será composto
(Figura 2.14). Desta forma eles conseguiram atingir uma taxa de compressão de 2 bits por pixel
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Figura 2.13 No Graphcut os patches são colados iterativamente e existe a possibilidade de um patch
ser colocado em uma área que já está preenchida por outros patches. Essa possibilidade permite refinar
o processo de síntese, tentando diminuir erros e gera patches com formatos bastante irregulares. (Figura
retirada de [KSE+03])

(bpp). Percebe-se que apesar de não ser sobre Compressão de Texturas em si, esse trabalho
influenciou vários algoritmos de compressão posteriores como Color Cell Compression (CCC)
[CDF+86] que permitia compressão de texturas coloridas com taxa de 2 bpp, e outros como
[KSKS96, KKZ99].

2.5.2 S3TC

Uma técnica de compressão importante, que pode ser vista como mais uma adaptação dos méto-
dos BTC/CCC, é o S3 Texture Compression (S3TC) [KKZ99], utilizado no DirectX [Mic08],
onde é conhecido como DXTn dependendo de como ele trata o canal alpha da textura (DXT1,
DXT3 e DXT5 são os mais comumente utilizados). No DXT1, por exemplo, as texturas são
comprimidas codificando cada bloco de pixels 4x4 em 64bits. Duas cores base no formato
RGB565 são armazenadas na primeira metade dos 64 bits. Na segunda metade dos 64 bits,
um índice de dois bits é armazenado para cada pixel. Esse índice aponta para um conjunto de
cores local que consiste das duas cores base e de duas cores adicionais entre as duas cores base.
Sendo assim, a tabela de lookup é consultada para determinar o valor da cor para cada pixel,
com valor de 0 a 3 para cada cor cx calculada para o bloco. A Figura 2.15 ilustra como é feita
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Figura 2.14 Na técnica Block Truncation Coding - BTC, cada bloco de 4x4 pixels é transformado em
2 cores bases de 8 bits e uma máscara de 16 bits que indexa essas duas cores base. Dessa forma, BTC
comprime imagens em tons de cinza com 2 bpp. (Figura retirada do material de aula Lund University -
Mobile 3D Graphics em http://www.cs.lth.se/EDA075/)

a codificação de um bloco 4x4 de pixels no DXT1.

Figura 2.15 No DXTC, duas cores base no formato RGB565 são armazenadas na primeira metade dos
64 bits e na outra metade, um índice de dois bits para cada pixel. Os índices de 2 bits indicam qual das
4 cores (2 cores base mais 2 cores adicionais derivadas das duas cores base) cada pixel será atribuído.
Esse bloco de 64 bits é utilizado para representar um bloco de 4x4 pixels na imagem (4 bpp).

Sendo c0 e c1 as cores base, as cores adicionais são calculadas da seguinte forma: se o valor
RGB da primeira cor (c0) for numericamente maior do que a segunda cor (c1), então as duas
outras cores são definidas da seguinte forma:

• c2 = 2
3c0 + 1

3c1

• c3 = 1
3c0 + 2

3c1

Caso contrário, se c0 ≤ c1, então:
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• c2 = 1
2c0 + 1

2c1

• c3 é uma variação da cor preta com alpha. c3 assumirá uma cor opaca se os bits de con-
trole forem 0, 1 ou 2. Caso os bits indiquem o valor 3, c3 será transparente.

DXT3 e DXT5 armazenam 128 bits por cada bloco 4x4 de pixels (8 bpp) funcionando de
forma similar ao DXT1 mas por utilizar mais bits utilizam um número maior de interpolações
além do suporte ao canal alpha. A qualidade do S3TC é geralmente maior que a fornecida
pelo CCC mas os ganhos são alcançados com um custo de 4bpp, no caso do DXT1. Uma
desvantagem desse método é que apenas quatro cores podem ser utilizadas por bloco, logo,
DXTC tem problemas com texturas que tem muitas cores com Hues diferentes no mesmo bloco.
Ivanov e Kuzmin [IK00] tentaram resolver esse problema utilizando cores dos blocos vizinhos
mas o aumento na utilização da banda da memória se tornou um problema. De qualquer forma,
S3TC se tornou um dos métodos de compressão mais populares.

2.5.3 Vector Quantization

Utilizado em várias áreas como compressão de áudio e imagem, Vector Quantization (VQ)
também influenciou vários esquemas de compressão de textura. A idéia básica por trás de VQ
é tentar encontrar um número menor de vetores que aproximem uma dada distribuição vetorial
mantendo uma taxa de erro pequena. Beers et al. [BAC96] trata a textura como um conjunto
de blocos de pixels que utiliza VQ para comprimir texturas e alcançar taxas de compressão
bastante altas. VQ tenta caracterizar esse conjunto de blocos por um grupo menor de blocos
representativos chamado de codebook. Sendo assim, a textura é representada por uma tabela
de índices (index map) e o codebook. Assumindo que as coordenadas de textura (s,t) já tenham
sido convertidas para os inteiros (i,j), podemos definir esse algoritmo com os seguintes passos:

1. Determinar em qual bloco B o pixel (i,j) se encontra e determinar o offset do pixel (i,j)
dentro do bloco.

2. Recuperar o índice associado com o bloco B para obter o codeword correspondente no
codebook.

3. Recuperar o pixel (i,j) dentro do codeword indicado no passo anterior .

A Figura 2.16 mostra esse processo de decodificação de um texel através dos 3 passos.
Segundo o próprio autor, a parte crítica do algoritmo é a definição do codebook, em outras
palavras, a definição de qual é o conjunto menor de vetores que irá representar o conjunto
total. Duas técnicas foram utilizadas, o Tree Structured VQ (gera grupos menos precisos, mas
processa o resultado mais rápido para testes rápidos de implementação) e o Full Search VQ
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(aproxima melhor necessitando de mais tempo de processamento) para gerar as versões finais
dos codebooks. A decisão sobre o tamanho dos codebooks influencia na taxa de compressão e
na qualidade da imagem final. Codebooks maiores vão aproximar melhor a imagem, obtendo
uma boa qualidade, mas irão aumentar o consumo de memória tanto pelo tamanho do próprio
codebook quanto pelo tamanho do index map que terá de possuir mais bits por entrada para
mapear o codebook.

Figura 2.16 Acessando um pixel utilizando o esquema baseado em Vector Quantization, proposto por
[BAC96]: com as coordenadas de textura (Blocki, Block j) consegue-se descobrir o codeword e com
o deslocamento do pixel dentro do bloco, consegue-se obter a cor final do pixel dentro do codeword.
(Figura adaptada de [BAC96])

O esquema apresentado permitia decodificação rápida da textura alcançando taxas de 1 a 2
bpp. Uma derivação simplificada dessa pesquisa foi também co-desenvolvida e implementada
no hardware do Dreamcast, video game produzido pela Sega. Outros esquemas baseados em
VQ foram propostos em [KPK00] e [TZWB05]. Entretanto, as maiores desvantagens desses
algoritmos baseados em VQ são a maneira indireta de acesso aos dados e o tratamento dos code-
books. Para recuperar um simples elemento da textura, dois acessos a memória são necessários
e o tamanho do codebook pode se tornar muito caro para implementação em hardware.

2.5.4 Power VR Texture Compression - PVRTC

Fenney [Fen03] apresentou uma idéia nova em relação aos esquemas baseados em BTC ou VQ.
Seu esquema se baseava no fato de que sinais filtrados com passa-baixa são geralmente uma
boa aproximação do sinal original. Neste esquema eram feitas duas cópias da imagem original
em menor resolução podendo cada pixel na textura final tomar sua cor a partir de uma das duas
imagens redimensionadas bilinearmente ou a partir da mistura dos dois valores entre essas duas
imagens. Ao invés de armazenar as imagens propriamente ditas, para cada bloco de 4x4 pixels
são armazenadas duas cores resultantes do filtro bicúbico aplicado nas duas imagens de menor
resolução (geralmente entre 1

4 e 1
8 da resolução original). Além disso, é armazenada uma tabela

de modulação que indica como essas duas cores devem se misturar para gerar a cor final de
cada um dos 16 pixels no respectivo bloco.

As duas cores base são resultados de filtragem passa baixa na imagem original, a imagem
original tem sua escala reduzida e os pixels na resolução original são obtidos com essas filtra-
gens. O modo como a tabela de modulação atuará sobre as duas cores base é definido por um
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flag de um bit. Dependendo se ativo ou inativo, o flag muda o comportamento de como os 2 bits
da tabela de modulação atuam sobre as duas cores base. Sendo assim, a textura comprimida
é composta por um conjunto de P

4 por Q
4 blocos de 64-bits, onde P e Q são as dimensões da

textura. Cada bloco contém duas cores base, um bit de flag e a tabela de modulação para um
conjunto de 4x4 texels. Esse formato é mostrado na Figura 2.17.

Fenney deixa claro seu objetivo de criar um esquema de compressão de texturas que tem
como alvo dispositivos menos poderosos, como PDAs e celulares, e apresenta seu esquema em
duas variações que podem levar a compressões de 2 bpp ou 4 bpp. A Figura 2.17 apresenta o
formato comprimido do bloco de 4x4 pixels no modo 4 bpp. O formato 2 bpp é bem parecido
com o 4 bpp, e neste caso a escala e a filtragem da imagem são feitos de maneira que a tabela
de modulação representa uma quantidade maior de pixels ocupando o mesmo espaço. Dessa
forma, há perda de qualidade na representação dos pixels mesmo com a precisão da tabela de
modulação sendo mantida (2 bits para cada pixel). Essa técnica está sendo usado sob o nome
de PVR-TC na tecnologia PowerVR MBX.

Figura 2.17 No modo 4bpp do Power VR Texture Ccompression - PVRTC a textura comprimida é
composta por um conjunto de blocos de 64 bits para cada bloco de 4x4 pixels. Perceba que são ar-
mazenados: duas cores base, uma flag de modo e 32 bits de dados da tabela de modulação. (Figura
retirada de [Fen03])
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2.5.5 Packman/iPatckman (ETC) / ETC2

Desde 2004, quando foi publicado o esquema de compressão de texturas chamado Packman
[SAM04], os próprios autores vêm trabalhando em melhorias em cima deste trabalho. Essas
melhorias deram origem ao iPackman (Improved Packman, depois conhecido como ETC -
Ericsson Texture Compression) e, posteriormente, ao ETC2. Em 2004 o Packman foi apresen-
tado como um esquema de compressão simples e de complexidade baixa feito para atuar em
dispositivos móveis. O esquema proposto explora o fato que a visão humana é mais sensitiva
a mudanças na luminância (luz) do que na crominância (cor). Por isso, a textura é dividida
em blocos de 2x4 pixels e para cada bloco é armazenada uma cor base mais informações de
luminância para cada pixel no bloco (Figura 2.18). Esta é a mesma idéia básica aplicada tanto
no Packman quanto nos seus sucessores.

Figura 2.18 Ilustração da idéia básica aplicada no Packman e seus sucessores, o iPackman e o ETC2.
A textura é dividida em blocos, cada bloco possui uma cor base mais dados de luminância para cada
pixel. (Figura retirada de [SAM04])

Os 8 pixels em um bloco são codificados em 32 bits, atingindo a taxa de 4 bpp. O RGB da
cor base é armazenado em 12 bits (RGB com 4 bits por componente), e os demais 20 bits são
para luminância. Esses 20 bits definem para cada pixel no bloco o valor que será adicionado à
cor base para a obtenção da cor final. O valor adicionado à cor base é recuperado a partir de
uma tabela pré-calculada e fixa para todas as imagens: o codebook. O algoritmo foi elaborado
com 16 tabelas e cada entrada na tabela com 4 valores, necessitando 4 e 2 bits respectivamente
para indexação. O valor recuperado é adicionado a cada componente da cor base e truncado
(caso necessário) para obter o valor final da cor do pixel. Esse formato é mostrado na Figura
2.19.

Apesar dos 4bpp o Packman ainda tinha uma qualidade de imagem mais baixa (2dB) do
que o DXTC. O Packman tem dificuldades de compressão em relação à qualidade da imagem
quando o valor de luminância é relativamente constante, mas a crominância varia suavemente
pelo bloco. Pela falta de precisão com a representação da cor base em apenas 12 bits, blocos
problemáticos ficam visíveis na imagem, degradando a qualidade da mesma.

Em 2005 iPackman/Ericsson Texture Compression (ETC) foi apresentado na Graphics
Hardware [SAM05], o objetivo deste trabalho era melhorar seu antecedente. O iPackman tenta
superar essa dificuldade do Packman utilizando dois ao invés de um único valor de crominância
para o bloco de pixels. O esquema de blocos e codebook continua, mas desta vez os blocos de
pixels são maiores, 4x4. Para cada bloco, dois 2x4 ou 4x2 sub-blocos são considerados, cada
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Figura 2.19 Cada bloco de 4x2 pixels é codificado com 32 bits. Nos 12 primeiros bits são armazenados
os 3 componentes da cor base, 4 bits de indexação para as 16 possíveis tabelas. Como cada entrada na
tabela é composta por 4 valores, mais 2 bits são armazenados para cada pixel. O valor recuperado na
tabela é adicionado à cor base para a obtenção da cor final do pixel. (Figura retirada de [SAM04].)

um com uma cor base. Assim como no Packman, os valores de luminância são refinados com
modificadores obtidos a partir de uma tabela que é indexada por índices pixel por pixel.

O formato utilizado no iPackman está ilustrado na Figura 2.20. Agora a cor base pode ser
armazenada de duas formas: as duas cores base são codificadas com RGB 444 ou as duas cores
são armazenadas com um único RGB 555, sendo a segunda cor gerada utilizando o diferencial
dRdGdB 333. Na segunda forma, a primeira cor é obtida diretamente do RGB 555, mas a
segunda é a diferença entre o RGB 555 e o RGB 333. O restante dos 8 bits são utilizados para
indexação no codebook (6 bits, 3 para cada cor base), para indicar se o bloco é horizontal ou
vertical (1 bit) e para indicar a forma de codificação das duas cores base (1 bit). Perceba que
como são utilizados apenas 3 bits para indexação no codebook, apenas 8 tabelas são utilizadas
ao contrario das 16 no Packman. Para completar os 64 bits, mais 2 bits por pixel são utilizados
para indexar um dos 4 valores em uma determinada entrada na tabela. Essa duas melhorias,
a utilização do modo diferencial para gerar mais possibilidades na crominância do bloco e a
possibilidade de inverter os sub-blocos, acarretaram uma melhora média de 2.5 dB em termos
de PSNR - Peak Signal to Noise Ratio. PSNR é um termo da engenharia que se refere à razão
entre a potência máxima de um sinal (cor RGB, no caso de imagens) e o ruído que afeta a
representação (a imagem). Sendo assim, quanto maior o PSNR, melhor a qualidade da imagem
comprimida. Como PSNR é utilizado para vários tipos de sinais com picos que variam bastante,
ele geralmente é representado em decibéis logarítmicos.

Apesar da melhoria, o maior problema com o ETC ainda é o mesmo encontrado no Pack-
man: a falta de precisão para representar crominância. A limitação de ter apenas uma crominân-
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Figura 2.20 No iPackman os blocos de 4x4 são codificados em 64bits. São 24 bits para as duas cores
base, 6 para indexar o valor final no codebook, 2 bits para definir a orientação do sub-blocos e 32 bits
para definir o valor na entrada da tabela utilizado para cada pixel no bloco. Figura retirada de [SAM05].

cia por sub-bloco, apesar de melhorar a imagem em relação ao Packman, ainda faz surgir blocos
de pixels problemáticos em alguns tipos de texturas.

Mais recentemente ETC2 [SP07] foi apresentado para reduzir os blocos problemáticos no
ETC. O trabalho mostra como algumas combinações inválidas de bits podem ser úteis para
melhorar o ETC, por exemplo, no modo diferencial do ETC, o segundo componente vermelho
R1 é calculado como R0 mais um delta, R1 = R0 + dR. Aqui, R0 é um número de 5 bits
no intervalo [0,31], e dR é um número de 3 bits no intervalo [-4,3]. A adição de R0 e dR
também deve estar no intervalo [0,31] podendo ocorrer overflow ou underflow no resultado.
Uma vez que representações de intensidades de cor menores do que zero ou maiores do que
o maior valor permitido não fazem sentido, essas representações são consideradas inválidas.
Sendo assim, essa sequência de bits pode ser utilizada para ativar novos modos no algoritmo de
descompressão. A ocorrência de overflow/underflow é analisada nos 3 componentes das cores.

Os novos modos elaborados para o algoritmo tentam aumentar a qualidade da imagem
onde o ETC não funciona bem. O trabalho apresenta 3 novos modos de processar o pixel.
Esses novos modos do algoritmo só ocorrem quando o diffbit está ativo (Figura 2.20), ou seja,
o modo diferencial é utilizado. O primeiro modo, chamado de ‘T-Mode’, que permite que
a cor base do pixel seja escolhida a partir de 4 cores. Três delas são obtidas modificando a
primeira cor base ao longo da direção de sua intensidade, adicionando os vetores (-d,-d,-d),
(0,0,0) ou (d,d,d) à cor base. A distância d é obtida a partir de uma lookup table indexada com
3 bits, pois são 8 valores fixos e distintos. A quarta cor é a segunda cor base inalterada. Além
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disso, é armazenado para cada pixel no bloco o índice de qual dessas 4 cores será utilizada.
A Figura 2.21 (a) e (b) mostra como essas cores são obtidas e o motivo do nome deste novo
modo, já que a ilustração relembra a letra T.

Também pode ocorrer de existirem dois grupos de cores para os quais a variação na inten-
sidade das cores bases seja interessante, como ilustrado na Figura 2.21 (c). A diferença para
o modo anterior é que os vetores são utilizados para variar as duas cores base. A variável d é
especificada da mesma forma como no T-mode.

Para o último modo foi definida uma forma de lidar com variações suaves na crominância
utilizando uma aproximação das cores no bloco através da definição de um plano de cores RBG.
Para especificar um plano só é necessário a localização da 3 cores no bloco. Através da seguinte
fórmula pode-se calcular qualquer cor no plano: R(x,y) = x(Rh−R0)

4 + y(Rv−R0)
4 + R0, sendo R0,

Rv e Rh componente vermelho de 3 pixels distintos no bloco. No total o ETC2 trabalha com
5 modos, o individual e diferencial herdados do ETC, o T-mode, H-mode e os que os autores
denominaram de planar mode. Os autores alegam que a complexidade adicional adicionada
ao algoritmo vale a melhoria, uma margem de 0.82dB a 1.3dB de melhoria na qualidade da
imagem em relação ao S3TC/DXTC.

Figura 2.21 Em (a) é mostrada a distribuição original de cores no bloco. Em (b) um dos vetores do T-
mode são utilizados para definir as 4 cores possíveis neste modo. (c) mostra um exemplo de distribuição
no bloco onde dois grupos de cores se formam e (d) mostra como ’H-mode’. (Figura adaptada de [SP07])

2.6 Relação entre Síntese e Compressão de Texturas

Utilizar Síntese de Texturas para elaborar um esquema de Compressão de Texturas é uma idéia
que apesar de existir há alguns anos, evoluiu lentamente. Como vimos anteriormente a maioria
dos algoritmos de síntese podem ter um custo computacional bastante elevado. Outro aspecto
que por muito tempo também ajudou a manter essas duas áreas sem muito contato foi a própria
adaptação dos algoritmos de síntese até então existentes para executarem em hardware gráfico.
Para que um algoritmo seja adaptado para execução em GPU por exemplo, é interessante que
cada pixel seja renderizado sem dependência com os outros, pois facilita a paralelização do
processo de pintura. Mais recentemente começaram a surgir trabalhos que unem síntese de
textura e hardware gráfico [LH05, LH06].

Mesmo sem a performance adequada, a utilização de Síntese de Texturas a partir de amostras
em Compressão de Texturas já era mencionada em [EL99] e também em [WL00]. Neste último
trabalho, VQ foi utilizado para acelerar a solução proposta, como vimos na Seção 2.5, uma



26 CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

técnica comumente utilizada em compressão de imagens/textura. Em [HJO+01] há menção
nos trabalhos futuros de utilizar técnica de fractais [BH93] combinada com Image Analo-
gies [HJO+01] para compressão de texturas.

Um trabalho que merece destaque na tentativa de unir síntese e compressão de texturas, é
o apresentado em [Wei04]. Li-Yi Wei explorou a idéia de tentar manter uma pequena quan-
tidade de dados de textura para gerar uma grande textura virtual em [Wei04]. Por textura
virtual, entenda-se uma textura que não está completamente instanciada na memória, mas uma
textura que se mantém parcialmente na memória e vai sendo carregada por demanda. Seu
esquema armazena um conjunto de tiles de texturas ao invés de uma textura grande, e en-
tão gera uma textura arbitrariamente grande e um mapa de textura não-periódico a partir do
conjunto relativamente pequeno de tiles armazenados. A proposta do algoritmo era lidar com
texturas com padrões repetidos através de um esquema simples, eficiente e com consumo mí-
nimo de memória de textura no hardware gráfico. Para atingir este objetivo, foi utilizado Wang
Tiles [CSHD03] para gerar texturas virtuais de maior resolução a partir do conjunto de tiles.

Figura 2.22 "Tile based texture mapping on graphics hardware" tentava utilizar síntese de texturas
como um esquema de compressão no sentido em que, ao invés de armazenar uma textura de resolução
grande apenas alguns tiles eram necessários e a textura maior era gerada a partir destas. Em (a) temos
uma amostra a partir da qual foram criados os tiles [Wei04] (b). Em (c) temos os tiles armazenados num
mapa de textura e em (d) temos a textura que consegue-se gerar a partir desses tiles, ocupando apenas o
espaço físico para armazenar (c). (Figura retirada de [Wei04])

Wang Tiles são quadrados no qual cada borda do tile é atribuída uma cor. Uma organização
em um conjunto de tiles é considerada válida quando todas as bordas entre os tiles adjacentes
possuem as mesmas cores. Com isso, os tiles são preenchidos com textura o que significa
que quando temos um conjunto de tiles válidos, temos uma textura que também é contínua
mesmo nas bordas dos tiles. Com isso, Li-Yi Wei apresenta um algoritmo que monta esses tiles
em tempo de execução, ou seja, temos uma textura de alta resolução sendo desenhada sem a
necessidade de armazená-la completamente na memória do sistema. Durante a execução, para
cada requisição da textura na posição (s,t), primeiro é determinado em qual tile de entrada a
coordenada (s,t) se encontra com base na textura de saída. Depois o offset relativo a (s,t) é
calculado e o texel correspondente recuperado a partir da textura dada como entrada.

Nosso trabalho segue uma idéia similar à explorada por Li-Yi Wei no sentido de manter
uma pequena quantidade de dados de textura para gerar uma textura maior. No nosso caso,
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focamos em síntese de texturas baseadas em amostra que não as baseadas em Wang Tiles. No
capítulo seguinte mostramos como é possível tornar um algoritmo de síntese de texturas viável
para execução da tarefa de compressão de texturas. Nós não precisamos armazenar um con-
junto de tiles, apenas a textura dada como amostra no processo de síntese mais alguns dados
que são mínimos quando comparados com a quantidade de dados na amostra. Nós superamos
os principais problemas de utilizar síntese de texturas como um esquema de compressão (como
a maioria das técnicas de síntese de texturas são geralmente muito lentas ou complexas para o
hardware gráfico) salvando alguns dados sobre o processo de síntese tornando possível ressin-
tetizar cada pixel sob demanda do algoritmo de renderização em tempo-real.

2.7 Entendendo a Unidade de Processamento Gráfico

Esta seção apresenta detalhes do hardware gráfico programável, considerando-se que a solução
implementada utiliza estes novos avanços. O termo GPU - Graphics Processing Unit se refere
a processadores especializados em operações relacionadas à Computação Gráfica. As GPUs
modernas são processadores considerados poderosos devido a sua arquitetura paralela e a sua
eficiência, principalmente em relação a acessos a memória [NVi07]. A evolução das GPUs
ocorreu de forma relativamente rápida, em 1995 surgiram as primeiras placas gráficas comer-
ciais, entre elas a 3Dxf Voodoo, causando grande avanço principalmente nos jogos eletrônicos.
Uma série de operações antes implementadas em software, se tornaram bastante eficientes ao
serem executadas em hardware, por exemplo o mapeamento de texturas. As placas foram
evoluindo em funcionalidades (passaram a suportar multi-texturas, por exemplo) e perfor-
mance, mas um grande diferencial ocorreu em 1999 quando surgiram algumas placas como
a GeForce 256, GeForce 2, Radeon 7500 e Savage 3D. A grande diferença destas placas para
suas antecessoras foi aumento do suporte ao pipeline gráfico em hardware. Agora, o pro-
cessador gráfico era responsável não só pela rasterização e texturização dos polígonos, mas
também pela transformação dos vértices e cálculos relacionados à iluminação. As coordenadas
dos polígonos que antes eram enviadas ao pipeline já em coordenadas de tela passaram a ser
enviadas em coordenadas de universo.

Até então tínhamos um pipeline de funcionalidades fixas, ou seja, poderíamos passar vários
parâmetros ao pipeline e alterar até certo nível a forma como a cena seria renderizada, mas não
era possível mudar as operações fundamentais do pipeline como os cálculos de iluminação,
texturização, etc. A Figura 2.23 ilustra um pipeline gráfico não-programável.

O hardware gráfico programável surgiu apenas em fevereiro de 2001 quando a NVIDIA
lançou a placa de vídeo GeForce 3 [Kir04]. Neste primeiro momento, a programação só era
possível no processador de vértices, dando origem aos chamados vertex shaders (programas
feitos para executar no processador de vértices). O processador de vértices pode ser visto
como uma unidade programável que opera sobre os vértices e dados relacionados, tendo como
objetivo realizar operações gráficas tradicionais como: transformações nos vértices, transfor-
mações nas normais, transformações nas coordenadas de textura, iluminação, etc. Mesmo com
esse avanço em relação ao pipeline de funcionalidade fixa, programar um vertex shader ainda
tinha diversas limitações quanto a sua funcionalidade [Ros06].

Em 2002, o processador de fragmentos também se tornou programável. Placas como
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Figura 2.23 Estrutura de um pipeline de funções fixas. (Figura adaptada de Khronos Group (grupo que
coordena a especificação do OpenGL) em http://www.khronos.org/)

GeForce FX, Radeon 9600 e Radeon X600-800 faziam computação mais eficiente e flexível
do que na geração anterior. O processador de fragmentos é a unidade de processamento que
opera sobre valores de fragmentos (pixels) realizando operações gráficas tais como acesso à
textura, fog, etc. Um vertex shader está para o processador de vértices assim como o fragment
shader está para o processador de fragmentos. Um fato importante é que, quando um programa
de vértices ou de fragmentos é ativado, todos os estágios que ele substitui devem ser implemen-
tados. Não há como, por exemplo, implementar um programa de vértices para mudar apenas a
iluminação.

A série 6 da NVIDIA trouxe avanços na arquitetura dos processadores gráficos permitindo
shaders mais longos, com precisão de 32 bits em ponto flutuante e com acesso a textura no
processador de vértices [KF05]. Mais recentemente, houve uma grande mudança com o lança-
mento das GPUs compatíveis com a nova especificação do DirectX 10 (versão mais recente da
API da Microsoft). A NVIDIA GeForce 8 e a ATI Radeon HD2900 implementam este novo
modelo de hardware gráfico que permite 3 estágios de programação ao invés de 2, como na
geração de anterior: é adicionado o processador de geometria (geometry shader). Esse novo
processador permite adicionar e remover vértices de um objeto 3D após este ter sido processado
pelo vertex shader podendo ser utilizado, por exemplo, para gerar geometria proceduralmente
ou adicionar detalhes volumétricos ao objeto etc. A Figura 2.25 mostra como o geometry
shader é encaixado no pipeline. Outra mudança na arquitetura dos processadores gráficos mais
recentes foi a unificação dos processadores de vértice e fragmentos em processadores únicos.
Agora os recursos da GPU são alocados dinamicamente para o estágio que demanda mais re-
cursos. Além disso, foi adicionado suporte a tipos inteiros para ajudar na programação genérica
em GPU [NVi07, AMD07].

Alguns problemas são notáveis no pipeline gráfico clássico antes do DirectX10, podemos
citar alguns como: reuso limitado de dados gerados dentro do pipeline para serem utilizados
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Figura 2.24 Estrutura de um pipeline de funções programável. (Figura adaptada de Khronos Group em
http://www.khronos.org/)

como entrada em um processamento subsequente; alto overhead nas mudanças de estado do
pipeline; excessiva variação nas capacidades dos hardwares; limitações no conjunto de ins-
truções e tipos de dados (como a falta de instruções para números inteiros e precisão mal
definida para números de ponto flutuante) [Bly06]. Na Seção 3.2 veremos como essas limi-
tações têm impacto direto na implementação do nosso algoritmo já que utilizamos uma GPU
da série 6 da NVIDIA para testar nosso esquema de compressão.

Os dois maiores fabricantes de GPUs, NVIDIA e AMD, recentemente desenvolveram suas
novas plataformas respectivamente CUDA - (Compute Unified Device Architecture) [NVI08]
e CTM - (Close to Metal) [AMD08]. que ao contrário dos modelos de programação para
GPUs anteriores, são ferramentas proprietárias elaboradas para permitir acesso direto a seus
processadores gráficos. CUDA é uma extensão da linguagem de programação C; CTM é uma
máquina virtual rodando código em Assembler. Entretanto, ambas as plataformas superam
algumas restrições importantes nas arquiteturas anteriores da GPU, como a adição de instruções
para tratar números inteiros, generalizar a utilização da memória do processador gráfico, etc.
Uma tendência que tem surgido recentemente devido ao grande aumento de flexibilidade da
arquitetura e das linguagens de programação, as GPUs estão sendo usadas para substituir a CPU
na resolução de diversos algoritmos clássicos (General Purpose GPU - GPGPU) [Owe05]. A
GPU aos poucos deixa de ser vista como um dispositivo especializado para computação gráfica
e passa a ser adotado como uma plataforma genérica para realizar computação paralela.

2.7.1 Programando para Processadores Gráficos

Para programar GPUs existem algumas opções de linguagens, as mais populares são HLSL -
High Level Shading Language da Microsoft [One07], Cg - C for Graphics da NVIDIA [FK03]
e o GLSL - OpenGL Shading Language [Ros06] que estende o OpenGL para utiliar shaders e
tem seu desenvolvimento coordenado pelo Khronos Group. HLSL foi feito para ser utilizado
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Figura 2.25 O mais recente processador inserido no pipeline programável, geometry shader. (Figura
adaptada de [Bly06].)

com Directx, já a linguagem Cg é independente e pode ser utilizada com qualquer API gráfica.
No nosso caso, utilizamos GLSL que é baseada e compatível com o OpenGL. O motivo da
escolha é por nossa experiência com o uso do OpenGL tradicional. Apesar das linguagens pos-
suírem algumas diferenças, o propósito geral delas é comum: permitir que aplicações definam
o processamento que ocorre em pontos-chave do pipeline gráfico utilizando uma linguagem de
programação mais alto nível.

O GLSL define dois importantes tipos de variáveis: as uniform variables e attribute vari-
ables. Variáveis uniformes são utilizadas para passar dados da aplicação para o vertex ou
fragment shader. Essas variáveis são utilizadas para enviar dados que mudam pouco freqüên-
temente no pipeline gráfico, podendo mudar no máximo uma vez por primitiva desenhada.
Variáveis uniformes não podem ser alteradas entre um glBegin e glEnd (uma das opções de
comandos para definir um objeto 3D no OpenGL), por exemplo. Existem duas possíveis ori-
gens para estas variáveis: elas podem ser criadas pelo usuário (programador) ou já serem pré-
existentes do OpenGL. As que são definidas pelo usuário podem ser utilizadas para que a
aplicação forneça dados arbitrários diretamente para um shader.

Outro tipo importantes são as chamadas de attribute variables, estas representam valores
que são passados da aplicação exclusivamente para o processador de vértices e com uma fre-
qüência mais alta que as uniform variables. Por esse tipo de variável ser utilizado pela aplicação
apenas para dados que definem vértices, é permitido apenas como parte do vertex shader. Apli-
cações podem prover dados entre chamadas de glBegin e glEnd, então elas podem mudar com
tanta freqüência como todos os vértices. Assim como as uniform variables, attribute variables
podem ser definidas pelo usuário ou pré-existirem no ambiente do OpenGL (normais, cores,
vértices) [Gro09].

Note que uma característica importante no projeto de um algoritmo que irá executar no
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pixel shader é que este deve ser projetado para executar de forma paralela, analogamente a
várias threads em um sistema multi-thread. Outro fato importante é a independência entre
essas unidades de execução, o processamento em uma unidade de execução não deve depender
de uma outra unidade de execução. Em nosso caso todo o foco é no fragment shader já que
trabalhamos em nível de pixel. Ao ser solicitada a renderização de um pixel, nós devemos
descomprimi-lo em tempo de execução e enviá-lo ao buffer da tela, sendo o cálculo da cor de
cada pixel realizado de forma independente dos outros pixels. Como vimos, é importante a ca-
racterística de termos um algoritmo que permita o acesso randômico já que não sabemos como
o driver (software que controla a placa de vídeo) da placa foi implementado nem queremos criar
uma dependência do nosso algoritmo com a forma como uma placa específica acessa a textura.
Esses pontos guiaram nossa escolha em quais algoritmos de síntese poderiam se adaptar para
a execução na GPU. Veremos que apesar de ser uma opção para enviar os dados ao shader, ao
utilizar attribute variables ainda temos algumas limitações sobre as quais entramos em detalhes
no próximo capítulo.





CAPÍTULO 3

Utilizando Síntese de Texturas para Comprimir
Texturas

Este capítulo apresenta como utilizamos síntese de texturas para elaborar nosso esquema de
compressão de texturas. Em termos gerais, nossa técnica é simples: enquanto a textura está
sendo construída, utilizando um algoritmo de síntese baseado em amostras, nós capturamos e
armazenamos os dados necessários para reconstruir o resultado utilizando hardware gráfico. O
diagrama da Figura 3.1 mostra a visão geral de ambos os processos. Em (a) um esquema de
síntese baseado em amostra tradicional e em (b) o nosso esquema de compressão baseado em
síntese de texturas.

Figura 3.1 Em (a) temos a visão geral de um esquema usual de síntese onde uma amostra é recebida
como entrada pelo algoritmo e é gerada na saída uma textura de alta resolução bastante semelhante à
amostra. Em (b) visão geral do sistema que estamos propondo: um esquema de compressão baseado em
síntese de texturas utilizando hardware gráfico.

Para a parte de síntese de texturas nós usamos uma pequena variação dos trabalhos apre-
sentados em [LLX+01] e [EF01]. Na seção 3.1, comentaremos como ocorre o processo de
compressão e como este influencia no processo de síntese de textura para os dois algoritmos de
síntese escolhidos [LLX+01, EF01]. Na seção 3.2, a descompressão na GPU é explicada. A uti-
lização das informações no formato comprimido, a forma como os texels são randomicamente
acessados, entre outros detalhes específicos do hardware que utilizamos para a implementação
deste projeto serão vistos. Esta seção também mostra algumas diferenças que ocorrem na
descompressão dependendo do esquema de síntese escolhido para comprimir a textura. As
figuras 3.10 e 3.12 resumem os dois esquemas propostos.

33
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3.1 Processo de Síntese/Compressão

Nosso trabalho utiliza as abordagens apresentadas em [LLX+01] e [EF01] para realizar a
síntese de texturas baseada em patches - Patch Based Texture Synthesis - PBTS. Ambas as
técnicas compartilham algumas similaridades, mas diferem principalmente em como os patches
são misturados. No básico de um PBTS, patches são combinados para formar a textura final. O
algoritmo começa escolhendo randomicamente um patch B0 para dar início ao processo. Esse
patch é posicionado no canto inferior esquerdo da textura de saída (Figura 3.2 (esquerda)).
Alternativamente, esse primeiro patch pode ser posicionado no canto superior esquerdo.

Escolhemos os trabalhos apresentados em [LLX+01] e [EF01] por serem algoritmos de
síntese que lidam com uma grande variedade de texturas, texturas que variam de estocásticas a
regulares. Alguns algoritmos pixel-based [HB95, EL99, Ash01] têm dificuldades de lidar com
texturas mais próximas de regulares. Outro motivo que nos levou a descartar algumas outras
abordagens de síntese está relacionado com a dependência em relação à ordem com que os
pixels são sintetizados. Esquemas de síntese com esse tipo de dependência não são adequados
para serem adaptados para executar como algoritmo de compressão de texturas, onde o acesso
randômico é mandatório. Outra questão importante é a independência na definição de um
pixel em relação aos outros. O algoritmo de síntese pixel-based apresentado em [WL00], por
exemplo, mostra como a definição de um pixel pode ter uma forte dependência em relação aos
pixels vizinhos. Como vimos em 2.7.1 para tomarmos proveito do processamento paralelo da
GPU não deve haver dependência entre as unidades de execução no fragment shader.

O tamanho wB dos patches é definido pelo usuário e, intuitivamente, deve ser do tamanho
dos elementos principais da textura – ou texels – presentes na amostra. Para a maioria das
texturas, usar um patch com tamanho entre metade e um quarto do tamanho da amostra original
funciona bem. Por simplicidade eles serão restritos a patches quadrados. O processo de síntese
segue com a adição dos patches lado a lado e, uma vez que uma linha tenha sido completamente
preenchida, o processo continua para a linha acima e assim por diante – Figure 3.2 (meio e
direita).

Figura 3.2 Ilustração da Síntese de Texturas Baseada em Patches adaptada de [LLX+01]. Utilizamos
esta ordem durante o processo de síntese ao invés da ordem apresentada na figura 2.12

Para cada patch, existe uma zona de sobreposição com uma lagura wE também definida
pelo usuário. Existem três possíveis configurações para o encaixe da zona de sobreposição,
como ilustrado na Figura 3.2: vertical, horizontal e em formato de L. O tamanho ótimo do
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wE depende da textura que está sendo gerada. Se o wE é muito pequeno, ele não vai capturar
detalhes suficientes. Se ele é muito grande, vai impactar negativamente na performance do
algoritmo. Numa forma intermediária, wE é tipicamente definido como 1

6 de wB. Os valores
definidos para wB e wE são muito importantes, uma vez que eles definem as condições iniciais
para o processo de síntese. Alguns trabalhos em síntese de texturas abordam esse assunto
usando o tamanho do patch calculado adaptativamente [NA03, KSE+03].

A parte crítica do algoritmo é a seleção do próximo novo patch Bk a ser colado na tex-
tura que está sendo construída. Assim como várias técnicas de síntese de texturas a partir de
amostras anteriores [EL99, WL00], é construída uma lista de patches candidatos que satisfazem
um determinado critério de erro. O erro é medido utilizando a norma L2 nos canais das cores
RGB. A partir desta lista, um patch é escolhido randomicamente. Para construir essa lista, é
feita uma busca por todas as possíveis vizinhanças sobre a amostra dada como entrada. Se não
existir nenhum patch que satisfaça a condição, o algoritmo seleciona o patch com a menor dis-
tância (erro). Geralmente, todos os possíveis patches na amostra são buscados, mas construir
uma lista com um número fixo de patches selecionados randomicamente também funciona e
foi a abordagem escolhida para neste trabalho.

De uma maneira mais formal, dado dois patches da textura I1 e I2 do mesmo tamanho e
formato, eles se encaixam se

d(I1, I2) < dmax

onde d() representa a distância entre os dois patches. Essa distância é calculada apenas para a
zona de sobreposição E dos patches da seguinte forma:

d(Ei,Ei+1) =

[
1
A

A
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(
p j
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− p j
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)2
]1/2

dmax pode ser visto como um fator de tolerância, que é calculado da seguinte forma:

dmax = τ

[
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A

A

∑
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(
p j

Ei
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onde A é o número de pixels na zona de sobreposição, p j
Ei

representa os valores RGB dos jth

pixels na zona de sobreposição Ei e τ é uma constante denominada "constante de similaridade".
τ irá, basicamente, controlar o grau de similaridade entre a área de sobreposição na textura
parcialmente sintetizada e o novo patch. O ideal nesse caso é não utilizar valores extremos.
Utilizando 0, a restrição dos possíveis blocos a serem selecionados é muito forte, acarretando
em repetição demasiada na textura final. Se τ tem um valor muito próximo de 1, temos uma
restrição tão fraca que é muito provável que com o patch selecionado não se consiga realizar
uma transição suave entre o novo patch e a textura parcialmente sintetizada. Um valor que, em
geral, traz bons resultados é τ = 0.2, este é o valor utilizado como padrão.

Dessa forma, a comparação final entre d(Ei,Ei+1) e dmax é realizada da seguinte forma:[
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.
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Para a implementação, podemos omitir a raiz quadrada em ambos os lados, uma vez que, a
ordem dos valores é mantida.

Uma vez que os patches estão selecionados, há um passo onde ocorre a mistura dos mes-
mos para conseguir uma transição suave entre os patches adjacentes. Essa é uma diferença
crucial entre as duas técnicas que utilizamos. No trabalho apresentado por Liang [LLX+01] a
suavização é realizada com feathering, ou simplesmente interpolações lineares na área de so-
breposição, como proposto for Szeliski and Shum [SS97]. Para entendermos como o feathering
funciona, vamos definir E como a área de sobreposição e Ecl como o pixel na coluna c e linha
l na área de sobreposição E. Vamos supor uma área de sobreposição de dimensão 5x40, para
definir a cor dos pixels na primeira linha (E00,E10,E20,...,E40). Sendo E1cl o pixel na coluna c e
linha l do patch P1 e E2cl o pixel do patch P2. O feathering define a primeira linha da área de
sobreposição como:

(E100,
3∗E110 +E210

4
,
E120 +E220

2
,
E130 +3∗E230

4
,E240)

ou seja, a influência dos dois patches que devem ser misturados é distribuída ao longo da área
de sobreposição de forma que a cor do primeiro pixel no lado do patch é 100% definida pelo
patch mais próximo, passando por 50% de influência quando o pixel tem uma distância igual
para os dois patches em questão, até não ter mais influência na cor do pixel na outra ponta da
área de sobreposição.

Na abordagem do Image Quilting, a transição é feita com a técnica conhecida como mini-
mum error boundary cut, ilustrada na Figura 2.11. Basicamente, o mincut procura pelo pixel
na próxima linha que minimiza o erro, se restringindo a três possíveis casos (Figura 3.3). Mais
detalhes sobre como o corte é calculado foram apresentados na Seção 2.4.2.

Desta forma, podemos resumir o processo comum de síntese apresentado em [LLX+01] e
[EF01] através dos seguintes passos:

• Percorrer a imagem a ser sintetizada na ordem de um rasterizador em passos de um patch
(menos a sobreposição, ou seja, wB−wE).

• Para cada posição percorrida, procurar na textura dada como entrada um conjunto de
blocos que satisfaçam as restrições de sobreposição dentro de uma determinada tolerância
de erro. Escolher um desses blocos randomicamente.

• Colar o novo bloco na textura e repetir o processo até que a textura de saída esteja com-
pletamente preenchida. Após o preenchimento da textura de saída pelos patches, executar
a mistura entre eles, conforme abaixo:

– Em [EF01], a superfície de erro entre o mais novo patch selecionado e o bloco
na textura parcialmente sintetizada é calculada e o caminho de menor custo nessa
superfície determina a fronteira entre os mesmos.

– Em [LLX+01], o feathering é utilizado.
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Figura 3.3 No mincut o corte vai sendo construído sempre a partir de três escolhas: o pixel abaixo
à esquerda, pixel imediatamente abaixo ou pixel abaixo à direita. Esta figura ilustra estes três casos e
também dá um exemplo de um corte completo

A maior adaptação quando utilizamos o algoritmo acima para realizar compressão de tex-
turas é que nós temos que manter o registro de quais patches estão sendo selecionados para
construir a textura final. O resultado final é uma coleção de patches da amostra combinados de
forma apropriada. Assim, nós precisamos armazenar três tipos de informações sobre o processo
de síntese: 1) as de tamanho fixo (os tamanhos de wE , wB), a resolução m e n da amostra e a
resolução Vp e Hp da textura final em patches; 2) as coordenadas que definem onde os patches
começam; e 3) as informações sobre como os patches se misturam. Essas duas últimas infor-
mações são de tamanho variável, uma vez que a quantidade de informações em bits irá variar
dependendo do resultado desejado e do tipo de mistura utilizado.

Figura 3.4 Formato de compressão gerado por nosso algoritmo de compressão. Na esquerda o arquivo
comprimido é formado pela amostra, as coordenadas dos blocos selecionados e alguns parâmetros da
síntese (largura do patch (wB) + largura da área de sobreposição (wE) + largura da amostra (m) + altura
da amostra (n) + largura da textura em patches (Hp) + altura da textura em patches (Vp)). Na direita,
temos o formato de compressão para o algoritmo apresentado em [EF01], idêntico ao armazenado em
[LLX+01] mais as coordenadas do mincut.

Nós armazenamos, para cada patch da textura de saída, um par (x,y) de coordenadas que
definem o canto superior esquerdo do patch no espaço da amostra. Vamos chamar de ψ o
conjunto de todos os pares de coordenadas. Se nós conhecermos esses valores previamente,
temos condições de reconstruir a textura instantaneamente, restando apenas realizar a mistura
entre os patches. Essa é a base do nosso algoritmo de compressão. Uma vez que quase todas
as amostras utilizadas pelos algoritmos de síntese possuem menos que 256 pixels em cada
dimensão, armazenar as coordenadas vai tomar no máximo dois bytes para cada patch. Nós
temos que armazenar os valores de wB e wE também, dado que eles são necessários para definir
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completamente o patch. Se nós estivermos reconstruindo a textura com a técnica de Liang essa
é toda a informação necessária (esquerda na Figura 3.4); vale ressaltar que neste caso teremos
as informações sobre os patches selecionados, mas não é codificada qualquer informação de
como eles se misturam, ou seja, o feathering será realizado em tempo de execução durante a
descompressão da textura. Por outro lado, se estivermos utilizando Image Quilting, também
temos que armazenar as coordenadas dos pixels que definem o mincut (direita na Figura 3.4).
Ou seja, para o Image Quilting, precisamos de informações adicionais acarretando em um
pequeno gasto extra de memória, mas não realizaremos as interpolações necessárias quando
utilizamos o esquema proposto por Liang.

3.2 Descompressão utilizando hardware gráfico

Nosso esquema de compressão permite descompressão em tempo-real. Ela pode ser feita na
GPU ou simplesmente em software. Isso é possível uma vez que as coordenadas de todos os
patches selecionados são comprimidas, permitindo-nos evitar o que seria o passo mais caro
na ressíntese (descompressão). Perceba que se tivéssemos que remontar a textura em alta re-
solução completamente, os passos seriam os seguintes:

• Percorrer a imagem a ser sintetizada na ordem de um rasterizador em passos de um patch
(menos a sobreposição, ou seja, wB−wE).

• Acessar as coordenadas específicas para o bloco determinado.

• Colar o novo bloco na textura e repetir o processo até a textura de saída estar completa-
mente preenchida.

– Para [EF01], realizar o mincut entre o novo bloco e o último bloco colocado na
textura de saída.

– Para [LLX+01], utilizar o feathering.

Ou seja, no passo em que antes era realizada uma busca bastante custosa pelo patch que
melhor se encaixa na textura parcialmente sintetizada, agora basta acessar o índice do bloco
correspondente e obter as coordenadas que devem ser utilizadas na amostra para obter o patch.
Veremos que não precisaremos montar a textura completamente na memória, mas sim realizar
a requisição (fetch) do pixel desejado em tempo de execução.

Para descompressão nós temos como informações de entrada a amostra original mais um
conjunto ψ de pares de coordenadas que define onde cada patch começa. Também temos
wE , wB, m, n, Hp, Vp e para o Image Quilting temos as coordenadas do mincut para cada par
de patches vizinhos (Figura 3.4). Através das coordenadas de textura normalizadas recebidas
durante a renderização da textura e as coordenadas dos patches selecionados, com cálculos
simples nós obtemos os deslocamentos corretos e, finalmente, a cor final do pixel.

Para passarmos os metadados para a GPU temos que ler essa informação a partir do arquivo
comprimido e deixá-la acessível à GPU. A primeira tentativa de armazenamento dos metadados
para posterior acesso durante a renderização no fragment shader foi feita utilizando um array
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de vetores com duas entradas, declarado como uniform variables. A escolha de carregar os
metadados utilizando uma uniform variable foi feita pela própria natureza dos dados que não
são alterados depois de carregados. Para implementação utilizamos uma GeForce 6200, placa
da série 6 da NVIDIA considerada low-end pela sua simplicidade de recursos, e o fragment
shader foi escrito em OpenGl Shading Language - GLSL. As limitações da placa tiveram im-
pacto direto na implementação do nosso esquema de compressão principalmente por dois mo-
tivos. Primeiro, a quantidade de registradores necessários para ‘desenrolar’ os loops é bastante
pequena, apenas 32, limitando a capacidade de armazenamento das coordenadas dos patches
a apenas 36 patches, uma limitação inaceitável uma vez que uma das grandes vantagens do
esquema de compressão baseado em síntese é permitir uma textura de saída de alta resolução
e, por consequência, composta por uma grande quantidade de patches.

O segundo problema está relacionado à utilização de arrays, um array declarado em um
shader deve possuir tamanho conhecido em tempo de compilação e o acesso ao mesmo apre-
senta restrição semelhante. Essas restrições são bastante severas uma vez que teríamos que
registrar a quantidade de blocos diretamente no código, criando uma dependência extrema-
mente alta entre o código e o resultado único para uma determinada textura. Por não poder
utilizar variáveis com limites desconhecidos para acessar os arrays, uma série de checagens
adicionais são necessárias para permitir que o compilador GLSL execute com sucesso. Com
isso, consultas a dados que deveriam ser diretamente acessados através de índices, são obri-
gadas a serem feitas dentro de um laço. Essas checagens adicionadas, feitas apenas para tornar
viável a execução, geram um grande problema de performance, tornando a requisição de um
pixel bastante cara por motivos desnecessários.

Sendo assim, decidimos utilizar uma solução mais tradicional para tornar os metadados
acessíveis dentro do fragment shader. Os metadados contendo as coordenadas de todos os
patches selecionados são acessados no fragment shader através de uma lookup table (tabela de
referência) definida em uma Textura 1D (textura de dimensão única, que pode ser vista como
um array unidimensional). A textura basicamente retorna as coordenadas x e y do respectivo
bloco dado o índice do bloco. Na verdade, nós codificamos essas coordenadas de texturas como
dados RGBA, isso é, um conjunto de 4 bytes RGBA codifica informações para dois patches.
O formato RGBA é conveniente porque ele reduz o número de acessos à textura. Por exemplo,
no processo de descompressão com quatro patches (Figura 3.5), na textura final nós teríamos
os seguintes dados de coordenadas/textura:

• Coordenadas para 4 patches:
(xb0,yb0) (xb1,yb1) (xb2,yb2) (xb3,yb3)

• Dados de textura equivalente em dimensão única:
( R, G, B, A, R, G, B, A)

com essa abordagem, nos livramos das restrições impostas pela utilização de uniform variables
para armazenar os metadados. Ao utilizar uma lookup table, o aumento na performance foi
bastante significativo, principalmente quando ocorre magnificação da textura (vários texels na
tela representam um único texel na textura real). Dessa forma, não há mais restrições sobre a
quantidade de patches utilizados na textura final a não ser a quantidade de memória disponível
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para armazenar os metadados, mas essa restrição é extremamente improvável de interferir no
processo de síntese.

Um novo problema que surge nesta abordagem é a falta de precisão das cores recupe-
radas a partir da lookup table, cores que em nosso caso serão a representação das coordenadas
dos patches selecionados. Vamos considerar uma síntese composta pela seleção de 4 patches
(Figura 3.5), com as seguintes coordenadas no espaço de uma amostra 64x64: (16,11), (40,9),
(2,36), (25,30). Essas coordenadas devem ser codificadas em uma textura 1D e acessadas
pelo fragment shader durante a renderização/descompressão da textura. O OpenGL permite
que uma textura seja especificada com cores entre 0 e 255, o que seria suficiente para nosso
caso, já que não é comum utilizar uma amostra com mais de 255 em alguma das dimensões.
Então poderíamos definir uma textura com essa sequência de cores (16,11,40,9,2,36,25,30)
e amostrá-la com um índice adequado, de 0 a 7 neste caso.

Internamente o hardware gráfico armazena suas cores entre 0 e 1, com ponto flutuante.
No caso ideal, bastaria recuperar essa cor entre 0 e 1 multiplicá-la por 255 e realizar algum
arredondamento para obter o mesmo valor codificado no array fornecido pela aplicação. O
que ocorre na implementação de fato é que esses valores no array não podem ser recuperados
desta forma, há uma perda de precisão na recuperação desses dados podendo gerar um array
dentro do fragment shader com valores como: (15,9,42,9,1,34,26,28). Se recuperados desta
forma, esses pequenos deslocamentos desconfiguram bastante a textura final gerando resultados
inaceitáveis.

Essa falta de precisão está relacionada com a forma como o acesso à textura é implementado
pelo hardware. Como vimos na Seção 2.7, esse problema é superado nas versões mais recentes
de placas gráficas, mas para o dispositivos que utilizamos, GeForce 6200, ainda temos essa
restrição. Vale ressaltar que esse comportamento deve variar entre diferentes placas gráficas já
que não há um padrão quanto à precisão para números em ponto flutuante. Essa questão deixa
de ser um problema nas placas mais recentes que, além de terem uma especificação de ponto
flutuante mais bem definida e de maior precisão, possuem suporte para números inteiros, o que
seria suficiente para o nosso caso.

Desta forma, há uma certa dificuldade em carregar a lookup table pela aplicação e recu-
perar exatamente o mesmo valor internamente no fragment shader. Percebemos uma falta de
precisão considerável nos números obtidos. A falta de precisão nesse trecho da aplicação pode
causar sérios danos na aparência da textura descomprimida, pois é como se houvesse pequenos
deslocamentos nas coordenadas dos patches selecionados, causando uma qualidade de imagem
péssima (Figura 3.6). Para resolver esse problema de precisão ao recuperar as coordenadas dos
patches selecionados no fragment shader, nós aumentamos a magnitude destas coordenadas, e
no fragment shader diminuímos novamente para obter o valor real. Essa operação nos números
antes de serem enviados para o fragment shader e a respectiva operação para fazer o número
voltar ao seu valor real, faz com que utilizemos casas decimais mais significativas, não per-
dendo o valor real quando traduzirmos de volta o número entre de ponto flutuante entre 0 e 1
para a coordenada inteira do patch.

Se considerarmos que as coordenadas dos patches estão armazenadas em um determinado
array A, temos a seguinte alteração nos valores antes de enviá-los ao fragment shader:
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Figura 3.5 Uma textura sintetizada com quatro patches, que tem as coordenadas P1(16,11), P2(40,9),
P3(2,36) e P4(25,30). Esses pares de coordenadas são importantes para que possamos evitar a busca
pelo bloco durante a descompressão da textura.

for c in A {
A[c] = A[c]*1000;

}

No fragment shader, para recuperar o valor inteiro correto basta reverter a operação:

coordenadaPatch = ceil(coordenadaPatch/1000);

Assim coordenadaPatch terá o valor inteiro da coordenada em questão.
Em ambas as variantes do nosso esquema de compressão, um dado pixel será encontrado

em uma de três possibilidades na textura "virtualmente"descomprimida. Na Figura 3.8, nós
ilustramos esses casos: área verde, onde a cor final pode ser obtida diretamente da amostra;
área amarela, onde dois patches estão envolvidos na síntese do pixel; e área vermelha, onde 4
patches estão envolvidos na síntese do pixel. Ou seja, dependendo da área em que se encontra
o pixel solicitado, uma quantidade diferente de patches deve ser levada em consideração para
definir a cor final do pixel.

Para termos as coordenadas dos patches corretamente, precisamos calcular os índices de
acesso à textura unidimensional. O cálculo desses índices pode ser feito separadamente para
os eixos x e y. Tomando como exemplo o cálculo do índice de acesso do patch no eixo x
(o f f seti), comparamos a coordenada pixel (xp) no espaço da textura em sua resolução final
com os patches das extremidades. Com essa checagem, podemos determinar se o f f seti é 0 ou
(k−1), onde k é a resolução em patches da textura final sintetizada (Figura 3.7). Não sendo um
desses dois casos, basta fazer xpmod(wB−wE) para chegarmos ao índice. Em relação ao eixo
y, o f f set j é obtido de forma análoga. Com o f f seti e o f f set j calculados, podemos acessar as
coordenadas dos patches com o seguinte índice: o f f seti + (o f f set j ∗ k).
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Figura 3.6 Na esquerda, uma textura descomprimida com algumas imprecisões nas coordenadas dos
patches selecionados. Na direita, os metadados são corretamente descomprimidos.

Outro dado importante para sabermos em qual dos 3 casos o pixel se encontra (Figura 3.8),
é o x do pixel em relação a origem de cada patch envolvido na definição de sua cor durante a
síntese. Essa informação pode ser calculada da seguinte forma: dx1 = xp−o f f seti∗(wB−wE).
Ou seja, a diferença entre a coordenada do pixel na textura final e o espaço ocupado pelos
patches anteriores ao patch onde o pixel se encontra (Figura 3.8). Caso dx1 seja maior do
que (wB−wE), o pixel se encontra na área de sobreposição. Quando o pixel se encontra entre
dois patches, precisamos calcular também a distância entre xp e a origem do segundo patch
envolvido na síntese. Esse cálculo pode ser feito da seguinte forma: dx2 = dx1− (wB−wE).
Analogamente, teremos dy1 e dy2 em relação ao eixo y. Note que dx2 e dy2 são calculados
apenas quando o pixel se encontra na área de sobreposição para cada eixo. Se a sobreposição
for detectada nos dois eixos simultaneamente, então o pixel se encontra na região vermelha
(Figura 3.8) entre os dois patches previamente calculados. Nesse caso, precisamos acessar os
metadados novamente para obter as coordenadas dos outros dois blocos envolvidos na síntese.

Depois de descobertas as coordenadas dos patches envolvidos na síntese de um dado pixel e
as coordenadas do mesmo em relação a origem destes patches, os próximos passos dependem
do esquema de síntese de textura foi selecionado para comprimir a textura. Nas próximas
subseções nós apresentamos detalhes mais específicos de cada abordagem.

3.2.1 Descompressão com Liang

Na descompressão baseada na proposta de Liang, quando um pixel cai fora da área de so-
breposição (área verde na Figura 3.8), podemos obter a cor final diretamente a partir da amostra
sem realizar qualquer operação sobre ela. Esse acesso à amostra é feito através das respecti-
vas coordenadas do patch em questão. No segundo caso, quando o pixel cai dentro da área
de sobreposição (áreas amarelas e vermelhas na Figura 3.8), nós pegamos as coordenadas de
todos os patches envolvidos na sobreposição e calculamos as interpolações, uma única inter-
polação linear para a área amarela e três interpolações lineares na área vermelha. Por exemplo,
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Figura 3.7 Para definirmos em que região o pixel se encontra temos que calcular as coordenadas do
pixel em relação a origem do(s) bloco(s) envolvido(s) na síntese e fazer algumas checagens em relação
ao tamalho do patch (wB) e da área de sobreposição (wE).

se temos uma simples sobreposição vertical/horizontal (como mostrado no lado esquerdo da
Figura 3.2), nós obtemos as coordenadas dos dois patches adjacentes ao pixel desejado e as
utilizamos para gerar a cor final correta do pixel com uma única interpolação linear. Esse pixel
final terá exatamente a mesma cor de quando ele foi anteriormente sintetizado (comprimido).

Para a sobreposição em formato de L, a maioria dos pixels são solucionados como descrito
acima (uma única interpolação para os pixels na área verde). Um caso especial ocorre quando
as regiões da sobreposição vertical e da horizontal se encontram (área vermelha). Nesse caso,
precisamos das coordenadas dos 4 patches que geraram as cores dos pixels nessa região. Com
as coordenadas desses 4 patches, obtemos a cor final com 3 interpolações lineares. É impor-
tante observar que a ordem em que os patches vão sendo colocados na textura final durante
a síntese (compressão) influencia na ordem das interpolações para a obtenção da cor final do
pixel durante a descompressão (Figura 3.9). Em nossa implementação utilizamos a ordem dos
patches e interpolações descritas no lado esquerdo da Figura 3.9.

A Figura 3.10 resume a sequência de passos que ocorrem durante a descompressão uti-
lizando o algoritmo de síntese apresentado por Liang. Primeiro, multiplicamos as coordenadas
de texturas normalizadas pela resolução final da textura e, dessa forma, obtemos a posição do
pixel no espaço da textura em sua resolução final. Com alguns cálculos sobre as coordenadas
do pixel no espaço da textura final, conseguimos identificar em qual bloco ou entre quais blocos
o pixel solicitado se encontra (o f f seti e o f f set j na figura 3.10). Para acessar as coordenadas
dos patches basta acessar a textura 1D (Blockx,y) com o seguinte indice :O f f seti +O f f set j ∗k,
onde k é a resolução em patches da textura final. Na figura 3.10 temos k = 4 e O f f seti/O f f set j
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Figura 3.8 Durante a síntese (descompressão) de um dado pixel P, devemos considerar as coordenadas
dos patches envolvidos na síntese daquele pixel. Temos três casos: o pixel P encontra-se fora da área de
sobreposição, precisando apenas da coordenada do patch no qual o pixel se encontra; o segundo caso o
pixel está na área de sobreposição entre dois blocos (área amarela) e precisa das coordenadas dos dois
patches entre os quais o mesmo se encontra; e o último caso, onde o pixel está entre 4 patches (área
vermelha).

variando de 0 a 3.
Com os cálculos descritos anteriormente na seção 3.2, também encontramos qual a posição

do pixel em relação ao patch. A posição do pixel dentro do patch é importante para sabermos
em que região do patch o pixel se encontra (verde, amarela ou vermelha na figura 3.8) e calcu-
larmos os fatores de interpolação que devem ser utilizados no feathering, caso necessário. Caso
o pixel esteja na área verde, ele é dado diretamente como saída do fragment shader. Caso ele
esteja na área amarela, outra requisição é feita na amostra para pegar o outro pixel envolvido na
síntese e a devida interpolação (formula apresentada na seção 3.1) é realizada como descrito em
3.1. No caso da área vermelha, 4 pixels são recuperados a partir da amostra e uma sequência
de 3 interpolações é realizada como ilustrado na figura 3.9.

3.2.2 Descompressão com Image Quilting

Assim como acontece com o esquema proposto por Liang, os pixels irão cair dentro ou fora da
área de sobreposição, a diferença neste caso é que os texels dentro da área de sobreposição serão
definidos com o mincut enquanto os pixels fora da área de sobreposição continuam sendo recu-
perados diretamente a partir da amostra. Note que aqui não haverá interpolações, precisamos
apenas definir a partir de qual patch o pixel é originado, depois de realizar esta decisão não é
necessário realizar nenhuma operação sobre a cor recuperada da amostra. Uma vez obtidos os
patches envolvidos no processo de síntese, decidir a partir de qual patch o texel é originado se
torna fácil, já que temos os mincuts codificados no formato de compressão.

Para uma simples sobreposição vertical, precisamos apenas saber se o pixel está à esquerda
ou à direita do corte. Isso é feito com um acesso aos dados codificados numa lookup table,
da mesma forma que é feito o acesso a coordenadas dos patches. A sobreposição horizontal é
análoga à vertical. Para a sobreposição em formato de L, quatro cortes são considerados, então
nós definimos localização do pixel com um mínimo de 2 (dois) e o máximo de 3 (três) acessos
à lookup table. Como podemos ver na Figura 3.8, a área onde a descompressão é mais cara
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Figura 3.9 A ordem com que os patches são colocados na textura final sintetizada durante o processo
de compressão influencia a ordem das interpolações na obtenção da cor final do pixel durante a des-
compressão. Com a ordem proposta no lado esquerdo, para gerar o pixel P é necessário interpolar P1
com P2, interpolar o resultado desta primeira interpolação com P3 e por fim, o resultado desta segunda
interpolação com P4.

é relativamente pequena (área vermelha) comparada com o tamanho total da textura. A área
vermelha relativa é ainda menor para saídas com resoluções mais altas. Essa é a chave para
manter uma boa taxa de atualização dos frames com alguns acessos extras na lookup table.

A Figura 3.12 mostra a sequência de passos que ocorrem durante a descompressão uti-
lizando o Image Quilting. Os passos da descompressão entre o algoritmo de Liang e o Image
Quilting são comuns até a obtenção das coordenadas dos patches envolvidos na síntese do pixel
e o cálculo da posição do pixel em relação à origem do(s) patch(es) na amostra. A partir desse
ponto, para o Image Quilting, os mesmos índices O f f seti e O f f set j são utilizados para acessar
os cortes realizados pelo mincut. Como temos as coordenadas do pixel em relação à origem do
patch, caso o pixel esteja numa área de sobreposição, para decidir a partir de qual dos patches
o pixel deve ser lido, basta comparar as coordenadas do pixel e a coordenada do(s) corte(s).
Por exemplo, considerando a sobreposição vertical apresentada em (a) da Figura 3.11, basta
comparar x do pixel com o x do corte para o mesmo y do pixel. No caso de uma sobreposição
horizontal como apresentada em (b), comparamos o y do pixel com o y do corte para o mesmo
x do pixel. Para a região de contorno vermelho na área de sobreposição em L apresentada
em (c), temos que considerar quatro cortes realizados pelo mincut e fazer algumas checagens.
Considerando as coordenadas do pixel, xp e yp, as checagens são as seguintes:

• se para o y do pixel, xp é maior do que o x do corte vermelho e para o x em que o pixel se
encontra, yp é menor do que o y do corte verde, o pixel pertence a P2.

• senão, se para o x do pixel, yp é menor que o y do corte azul, ele pertente a P1.

• senão, se para o y do pixel, xp é maior do que o x do corte amarelo, ele pertence a P4.

• senão, pertence a P3.



46 CAPÍTULO 3 UTILIZANDO SÍNTESE DE TEXTURAS PARA COMPRIMIR TEXTURAS

Figura 3.10 Acessando um pixel a partir da textura comprimida utilizando síntese apresentada em
[LLX+01]. O formato comprimido é composto pelo conjunto de coordenadas do bloco, pela amostra e
por alguns parâmetros utilizados na síntese. Em sequência, através das coordenadas de texturas obtêm-
se os índices dos blocos que devem ser acessados, com os offsets dentro do bloco mais as coordenadas
do bloco é possível definir a interpolação que deve ser utilizada na definição do pixel.

Figura 3.11 Em (a), temos uma sobreposição vertical. Para decidirmos de qual patch deve ser pegado o
pixel cinza em destaque, basta comparar sua coordenada x (3 neste caso) com a coordenada x do corte na
mesma altura (5), como a coordenada do x do pixel é menor que a coordenada x do corte, o pixel pertente
ao patche P1. Analogamente, para a sobreposição horizontal em (b), a coordenada y do pixel (6) é maior
do que a coordenada y do corte (4) para o mesmo x de pixel. Em (c), é mostrada a sobreposição em
formato de L.
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Figura 3.12 Acessando um pixel a partir da textura comprimida utilizando síntese apresentada em
[EF01]. O formato comprimido é composto pelo conjunto de coordenadas do bloco, pela amostra e
por alguns parâmetros utilizados na síntese. Em sequência, através das coordenadas de texturas obtêm-
se os índices dos blocos que devem ser acessados, com os offsets dento do bloco mais as coordenadas
do bloco e do mincut é possível definir qual coordenada de bloco deve ser utilizada na busca pelo pixel
na amostra.





CAPÍTULO 4

Resultados

Neste capítulo vamos, principalmente, avaliar quanta compressão é possível com o esquema
proposto, além de apresentar resultados comparativos entre diversos esquemas de compressão
incluindo nossa proposta. A eficiência dos algoritmos de compressão de textura pode ser me-
dida utilizando o número de bits por pixel (bpp) necessário para armazenar a textura compri-
mida. Para uma textura sem compressão e valores usuais de RBG, teríamos 24bpp. O objetivo
maior das técnicas de compressão é diminuir o máximo possível esse valor, tentando manter a
qualidade da textura.

Na Tabela 4.1 definimos as variáveis que iremos utilizar no decorrer do capítulo. Para sim-
plificar, iremos considerar texturas quadradas de saída com Hp =Vp = k, sendo k2 a quantidade
total de patches necessária para sintetizar a textura de saída final e o valor mínimo k = 2. Com
tais considerações, sempre teremos mout = nout .

Tabela 4.1 Nomes e Significados das Variáveis.
Nome Significado
m resolução x da amostra
n resolução y da amostra
mout resolução x do resultado
nout resolução y do resultado
k número de patches
wE largura da região de sobreposição entre os patches (em # de pixels)
wB largura do patch (em # de pixels)
Vp largura da textura final (em # de patches)
Hp altura da textura final (em # de patches)

O número de pixels final é definido como uma função do número de patches e dos tamanhos
de wB e wEda seguinte forma:

(kwB− (k−1)wE)× (kwB− (k−1)wE) = (kwB− (k−1)wE)2

Nós iremos derivar a taxa de compressão exata para cada um dos algoritmos de síntese que
testamos: Liang [LLX+01] e Image Quilting [EF01], nas seções 4.1 e 4.2 respectivamente. A
seção 4.3 mostra um exemplo numérico para deixar mais claro as fórmulas deduzidas anteri-
ormente e, além disso, apresentamos uma série de testes realizados com algumas amostras da
Figura 1.2.

49
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4.1 Taxa de compressão para o algoritmo de Liang

Vale a pena lembrar que, para fins da compressão, ao realizar a síntese com o algoritmo apresen-
tado por Liang, teremos uma coleção de blocos selecionados. Para termos esses blocos durante
o processo de renderização, precisamos apenas armazenar as coordenadas (x,y), no espaço da
amostra, dos blocos selecionados. Ter o conjunto de blocos selecionados não é suficiente para
‘recriar’ a textura sintetizada, pois uma série de interpolações devem ser realizadas entre os
blocos para que estes se encaixem de forma adequada. Essas interpolações são realizadas pela
GPU durante a renderização e não alteram a quantidade de dados necessária para armazenar o
formato comprimido. Desta forma, para Liang, a quantidade de compressão é dada por:

bpp =
8 ·3 ·mn+ c

m2
out

onde 24mn é o custo de armazenar a amostra (assumindo amostra true-color) e c é uma função
para medir o custo extra para armazenar as informações para reconstruir a textura. Para cada ki
patch nós temos 2 bytes para armazenamento do par de coordenadas que definem a posição do
patch dentro da amostra, mais 8 bytes fixos para armazenar informações de cabeçalho: wB (1
byte), wE (1 byte), m (2 bytes), n(2 bytes), Vp (1 byte) e Hp (1 byte). Desta forma c = 8(2k2 +8)
onde a multiplicação por 8 converte o valor para bits, e temos k2 patches. A equação se torna:

bpp =
24mn+16k2 +64

m2
out

.

Sendo a resolução de saída dada indiretamente pelo número de patches e o tamanho deles,
temos mout = kwB− (k−1)wE , como já explicado acima.

4.2 Taxa de compressão para o algoritmo de Image Quilting

A quantidade de compressão utilizando o algoritmo de Image Quilting é dada pela mesma
equação apresentada no caso do algoritmo apresentado por Liang e explicado acima, exceto
que aqui temos o custo extra do armazenamento dos deslocamentos dos cortes do mincut para
cada área de sobreposição. Para cada corte, precisamos de wB entradas. O número de bits
necessário para cada entrada é um função de wE , dado que precisamos de dlog2 wEe bits para
armazenar essa informação.

Por exemplo, na Figura 3.3, o caminho completo poderia ser armazenado como (1, 1, 1,
0, 1, 2), então o deslocamento máximo seria wE . Para a sobreposição em formato de L, nós
consideramos o corte ’L’ como dois cortes separados, um vertical e outro horizontal. Desta
forma, a equação para o cálculo da compressão utilizando Image Quilting é:

bpp =
24mn+16k2 +64+2k(k−1)wBdlog2 wEe

m2
out

onde, como no esquema utilizando Liang, 24mn é o custo para armazenar a amostra e (16k2 +
64) é o custo para armazenar as coordenadas dos patches selecionados mais o cabeçalho. O
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custo adicional no Image Quilting é representado por (2k(k−1)wBdlog2 wEe), onde (wBdlog2 wEe)
é a quantidade de bits necessária para armazenar um corte, e 2k(k−1) é a quantidade de cortes
realizados durante a síntese como ilustrado na Figura 4.1.

Figura 4.1 Cálculo da quantidade de cortes realizados pelo mincut: 2k(k− 1), onde k = Vp = Hp (ver
Tabela 4.1). Os cortes tem sempre tamanho wB.

4.3 Exemplo Numérico

Um exemplo numérico pode ajudar a entender essas fórmulas. Digamos que temos k = 11,wB =
36,wE = 14,m = n = 64. Nesse caso temos mout = 256, e o bpp final para cada algoritmo de
síntese é:

• Liang

bpp =
24 ·64 ·64+16 ·121+64

2562 =
100304
65536

≈ 1.53

• Image Quilting

bpp =
24 ·64 ·64+16 ·121+64+2 ·11 ·10 ·36 ·4

2562

bpp =
100304+31680

65536
≈ 2.0
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Em outras palavras, uma textura com resolução de saída de 2562, sintetizada a partir de uma
amostra de 642, pode ser armazenada utilizando nosso esquema de compressão com no máximo
2.0 bpp. Texturas maiores de saída terão taxas de compressão ainda maiores, uma vez que, o
custo fixo é amortizado por uma resolução de saída ainda maior. Por exemplo, se fizermos
k = 20, a resolução da textura de saída é 4542 e temos, para o pior caso (compressão com
Image Quilting):

bpp =
24 ·64 ·64+16 ·400+64+2 ·20 ·19 ·36 ·4

4542

bpp =
214224
206116

≈ 1.0

Na Figura 4.2 nós plotamos como a taxa de compressão em bits por pixel se comporta com
o aumento no número de patches k, utilizando Image Quilting para síntese, mantendo todos os
demais parâmetros contantes. Quanto maior o valor k, melhor a taxa de compressão. A Figura
4.3 ilustra como mout e bpp variam com o tamanho do patch, também para a compressão com
o Image Quilting. À medida que wB aumenta, a resolução de textura de saída também aumenta
e atingimos uma taxa de compressão melhor em bpp. Utilizamos uma escala logarítmica para
dar ênfase às variações do bpp.

Figura 4.2 Taxa de compressão (bpp) contra k na compressão de textura baseada em Image Quilting.
Quando k aumenta também aumenta a resolução da textura final e melhoram as taxas de compressão
atingidas. Resultados considerando wB = 44, wE = 18, m = n = 64.

Na Tabela 4.2 nós temos alguns resultados de compressão para algumas texturas da Figura
1.2. Note que a maioria das taxas de compressão dificilmente são alcançadas por algoritmos
gerais de compressão de texturas. Na Tabela 4.3 temos um pequeno resumo das taxas de
compressão atingidas por alguns dos algoritmos apresentados na Seção 2.5. Outro aspecto que
devemos mencionar é que nosso esquema de compressão de texturas é lossless em relação à
textura final sintetizada. A Figura 4.4 mostra como outros esquemas de compressão de texturas
degradam a qualidade visual da textura contra nosso esquema sem perda.
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Figura 4.3 Taxa de compressão contra wB. k = 6, wE = 18, m = n = 64. Compressão de textura baseada
no Image Quilting.

A firugra 4.5 mostra resultados para as entradas r1 e i1 da tabela 4.2 com resolução final
512x512. Neste exemplo, entre os algoritmos que comprimem com 4bpp, o DXT é o que mais
degrada a imagem. Depois do nosso esquema, o PVRTC no modo de 2bpp é o que consegue
a maior taxa de compressão, mas degrada bastante a imagem. Quanto ao nosso esquema a
compressão é bastante elevada para as duas adaptações que apresentamos. Além de atingirmos
uma taxa de compressão elevada, a qualidade da imagem é preservada como podemos ver nas
ampliações. Na Figura 4.6 temos mais alguns resultados referentes a exemplos que foram
apresentados na Tabela 4.2.

Na Figura 4.7, temos a renderização em tempo-real de um modelo 3D utilizando a amostra
no canto direito superior. Em (a), o modelo é renderizado com uma textura de 128x128 pixels
comprimida com o nosso esquema. Em (b), mostramos como é a renderização quando uti-
lizamos a amostra de 64x64 diretamente. Neste caso, a baixa resolução faz com que a textura
fique distorcida no modelo. Em (c), temos o mesmo modelo executando com o nosso esquema
de compressão, mas desta vez com uma regra no fragment shader que nos permite ter uma
noção exata de como nosso esquema se comporta sobre o modelo. O fragment shader foi pro-
gramado com a seguinte regra: pixels que são descomprimidos fora da área de sobreposição
devem ser descartados, os demais devem ser descomprimidos normalmente. Ou seja, a parte
transparente na superfície do modelo é a área onde a cor do pixel é recuperada diretamente da
amostra (equivale à área verde da Figura 3.8), enquanto que a parte opaca é a região onde se
realiza o feathering, no caso do Liang; ou o mincut, no caso do Image Quilting.
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Figura 4.4 Uma vantagem do nosso esquema de compressão é que ele é losless. Aqui nós mostramos
como a qualidade visual da textura é afetada por vários esquemas de compressão. As imagens foram ge-
radas por uma ferramenta chamada PVRTexTool, uma ferramenta disponível no PowerVR SDK [Tec08]

Figura 4.5 Ampliações de imagens geradas pelos algoritmos DXT, ETC, PVRTC-2,PVRTC-4 e nosso
esquema. Esses exemplos correspondem as entradas r1 e i1 (com resolução de saída 521x512) da
Tabela 4.2.
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Tabela 4.2 Resultados.
Textura Entrada/Saída Liang bpp Quil. bpp
r1 74x75/2562 2,04 2,55
r1 74x75/5122 0,52 1,10
r2 64x64/2562 1,52 1,83
r2 64x64/5122 0,40 0,97
nr1 64x64/2562 1,53 2,01
nr1 64x64/5122 0,40 0,97
nr2 64x64/2562 1,52 1,83
nr2 64x64/5122 0,40 0,97
i1 90x90/2562 2,98 3,30
i1 90x90/5122 0,76 1,34
i2 80x80/2562 2,37 2,86
i2 80x80/5122 0,61 1,18
s1 60x60/2562 1,35 1,83
s1 60x60/5122 0,35 0,93
s2 60x60/2562 1,35 1,83
s2 60x60/5122 0,35 0,93

Tabela 4.3 Taxa de compressão de alguns algoritmos.
Algoritmo Taxa de compressão
DXT 4 bpp
PV RTC em 2 modos 4 bpp e 2 bpp
Packman/ETC/ETC2 4 bpp
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Figura 4.6 Alguns resultados da compressão utilizando as amostras à esquerda.
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Figura 4.7 (a) Mostra um modelo 3D sendo renderizado com a textura (1282 pixels) comprimida com
o nosso esquema. A compressão foi realizada a partir de uma amostra com resolução de 642 pixels.
Em (b) temos o mesmo modelo sendo renderizado utilizando a amostra diretamente. Por fim, em (c)
adicionamos uma regra ao fragment shader para termos uma noção de como nosso esquema de descom-
pressão se comporta sobre o modelo 3D em questão.





CAPÍTULO 5

Conclusões e Trabalhos Futuros

Nesta dissertação apresentamos um algoritmo de compressão de texturas lossless que utiliza
síntese de texturas a partir de amostras como uma ferramenta para realizar compressão. A
definição de textura em computação gráfica, em geral, se refere a uma imagem arbitrária en-
quanto que para síntese de texturas essa imagem deve ser local e estacionária. É com esse
último subconjunto de imagens que trabalhamos, já que essas texturas não são comprimidas
de forma ótima pelos algoritmos de compressão tradicionais e ao mesmo tempo são adequadas
para o trabalho com síntese de texturas [Wei04] (Seção 2.2).

Apesar de não ser tão evidente, já existia uma certa relação entre as duas áreas de pesquisas
que trabalhamos nesta dissertação: Síntese de Texturas e Compressão de Texturas. Essa relação
se apresenta de várias formas, desde uma simples referência entre os trabalhos até a mistura de
alguns fundamentos das duas áreas para gerar um novo trabalho. Nessa relação acreditamos
que se destaca o trabalho apresentado em [Wei04], ao representar uma grande textura virtual a
partir de um conjunto de tiles. Neste mesmo trabalho, o autor afirma o fato de que síntese de
texturas seria uma boa ferramenta para ser utilizada como compressão de texturas, mas alguns
empecilhos como a alta complexidade dos algoritmos e o tempo de processamento tornavam
ideia praticamente inviável (Seção 2.6).

Como mostramos na Seção 2.5, existem vários esquemas de compressão de texturas na
literatura, todos esses esquemas apresentados têm como alvo texturas arbitrárias. Apesar de
terem taxas de compressão e qualidade da textura comprimida aceitáveis, esses algoritmos não
levam em consideração, durante a compressão, características das imagens que estão sendo
comprimidas. As texturas locais e estacionárias são um bom exemplo de imagens sobre as
quais podemos tomar proveito da sua estrutura para alcançar taxas de compressão ainda mais
altas do que as permitidas por algoritmos gerais de compressão. A Figura 1.2 mostra um
subconjunto dessas texturas e uma forma de classificá-las. Em geral, são texturas com uma
certa repetição de padrões em diferentes níveis.

Existem algumas diferenças fundamentais entre compressão de texturas e compressão de
imagens, talvez a mais significante delas ocorra em relação à renderização. Na compressão
de texturas é obrigatório termos uma codificação da imagem que permita rápido acesso aos
pixels e de forma randômica. Na compressão de imagens, a qualidade da imagem ganha um
pouco mais de importância, uma vez que para texturas o mais importante é a qualidade final da
cena 3D (Seção 2.1). Garantir o acesso randômico aos pixels com alta performance tentando
minimizar a quantidade de operações e a quantidade de dados necessária é o grande desafio na
elaboração de um esquema de compressão de texturas.

Em 3.1 mostramos que os problemas comentados por Wey em relação a performance e
complexidade podem ser evitados se tivermos de antemão alguns dados envolvidos no pro-
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cesso de síntese. Por exemplo, se temos a coleção de coordenadas dos patches que formam a
textura final, podemos pular o passo mais custoso de vários algoritmos patch based: a busca
pelo melhor patch que se encaixa na textura parcialmente sintetizada. Esse artifício permite
que estes algoritmos sejam utilizados como ferramenta de compressão. Para a criação do nosso
esquema, escolhemos dois algoritmos de síntese de texturas patch based: Liang [LLX+01] e
Image Quilting [EF01]. Para cada um destes algoritmos fizemos modificações sobre a ideia
original para que as informações necessárias para ressintetizar a textura em tempo real es-
tivessem disponíveis. Depois desse passo, o maior desafio foi adaptar esses algoritmos para
executarem em hardware gráfico.

Algumas características fundamentais tiveram de ser seguidas durante a elaboração dos
algoritmos para que os mesmos executassem na GPU. Se pensarmos na GPU como vários
pequenos processadores e que durante a renderização vários pixels são enviados a estes pro-
cessadores simultaneamente, fica claro que devemos ter uma forma de calcular a cor final dos
pixels de forma independente. Para realizar testes, utilizamos uma placa gráfica GeForce 6200
da NVIDIA e fragment shader escrito em OpenGL Shading Language. Um dos problemas na
adaptação para a GPU foi como tornar os dados do arquivo comprimido acessíveis ao fragment
shader de forma a garantir a precisão e velocidade na recuperação dos mesmos (Seção 2.7.1).

Durante a etapa de síntese, juntamos informações sobre quais patches estão sendo utilizados
para formar a textura final de saída. Com os algoritmos adaptados, após executarmos a síntese
de textura, temos um arquivo da textura comprimida. O formato desse arquivo depende de qual
abordagem foi utilizada para realizar a síntese e, apesar de ser relativamente pequena, existe
uma diferença nas taxas de compressão alcançadas pelas duas abordagens. Essa diferença
ocorre por conta das formas distintas de mistura dos patches nos dois algoritmos que traba-
lhamos. Na Figura 3.4 representamos o conteúdo dos arquivos comprimidos. Para o algoritmo
de Liang, o feathering é utilizado para juntar os patches e para descompressão precisamos
apenas aplicar as mesmas interpolações durante a renderização, não tendo nenhum custo extra
em espaço de memória. Já no Image Quilting, o mincut é utilizado para realizar a mistura entre
os patches, sendo necessário armazenarmos esses cortes, para que durante a descompressão, a
decisão de qual patch um dado pixel é originado seja tomada de forma correta (Seção 3.2).

Como mostrado na tabela 4.2, nossa solução atinge taxas de compressão, em vários casos,
nunca alcançadas por outros esquemas de compressão de texturas. Através das fórmulas apre-
sentadas nas seções 4.1 e 4.2, pudemos chegar ao cálculo preciso das taxas de compressão para
cada um dos algoritmos apresentados. Com a análise dessas fórmulas podemos concluir que
quanto maior a resolução da textura final comprimida melhor a taxa de compressão alcançada.
Esse tipo bastante favorável de relação entre resolução da textura e a taxa de compressão, não
ocorre com os algoritmos de compressão de texturas tradicionais apresentados em 2.5. Para
esses algoritmos, a taxa de compressão é fixa, independente da resolução da textura, criando
uma relação linear entre a resolução da textura e o espaço necessário para armazenar a tex-
tura comprimida. Além de alcançar boas taxas de compressão, não há perda de qualidade da
imagem entre a textura final sintetizada e sua versão comprimida. Como ilustrado nas figuras
4.4 e 4.5, nosso algoritmo mantém a qualidade da imagem sintetizada enquanto os outros a
degradam a qualidade em diferentes graus.

Uma possível limitação da nossa solução é o fato de comprimirmos apenas texturas que
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possam ser sintetizadas com técnicas PBTS-Patch Based Texture Synthesis. Esse é o preço
que pagamos para alcançar taxas de compressões mais altas do que as taxas mais comuns
apresentadas pelos algoritmos de compressão na literatura. Ainda assim, técnicas PBTS são
capazes de lidar com uma grande quantidade de texturas, como exemplificado no conjunto de
texturas apresentados na Figura 1.2. Além disso, pode-se esperar que com o avanço das técnicas
PBTS, o conjunto de texturas sintetizáveis aumente, favorecendo ainda mais nossa abordagem.

5.1 Trabalhos Futuros

Uma possível melhoria em nosso trabalho pode ser feita no sentido de aumentar ainda mais
as taxas de compressão apresentadas. De forma similar ao trabalho apresentado em Inverse
Texture Synthesis [WHZ+08], percebemos que apenas uma fração da amostra é necessária para
o processo de síntese. Em outras palavras, não precisamos armazenar toda a amostra para
reconstruir a textura, mas apenas os pixels necessários. Como um primeiro passo em direção
a essa melhoria, investigamos para alguns poucos casos quanto da amostra é de fato utilizado
durante o processo de síntese. A Figura 5.1 ilustra essa ideia. O melhor caso foi para a textura
mostrada, onde apenas 71% da amostra original foi necessária para construir o resultado.

Figura 5.1 Ilustração de como podemos otimizar o armazenamento da amostra. A área cinza não foi
utilizada durante a síntese e dessa forma não necessita ser armazenada. A amostra no meio possui
resolução de 1262 e resultado de 1902. Percentual utilizado da amostra = 71%.

Uma outra possibilidade é adaptar nosso algoritmo para plataformas mais recentes de hard-
ware gráfico, como por exemplo famílias mais recentes de placas gráficas que já possuam uni-
fied shading architecture (a partir da série 8 da NVIDIA ou HD 2xxx/3xxx da ATI (agora AMD
Graphics Products Group)). Como vimos nas seções 2.7 e 3.2, existe uma série de restrições
nas arquiteturas/modelos de programação das GPUs anteriores que tiveram impacto direto na
forma como nosso algoritmo foi implementado. Além do ganho óbvio de performance (já que
as GPUs têm poder de processamento cada vez maior ao longo de sua evolução), poderíamos
simplificar ainda mais nossa solução para utilizar menos operações, dadas as novas possibili-
dades das GPUs mais recentes, principalmente, em relação a instruções de números inteiros e
à possibilidade de acessar texturas também como números inteiros [NVI08].
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Uma terceira possibilidade de trabalho futuro pode ser feita no sentido de aumentar a ge-
neralidade do nosso esquema implementando uma adaptação para um dos trabalhos que lida
com a junção dos patches de forma menos restritiva [KSE+03]. Para criar um esquema de
compressão para o trabalho proposto por Kwatra, o raciocínio é o mesmo para os algoritmos
de síntese que apresentamos: devemos registrar os patches selecionados e termos uma forma
rápida de acessá-los durante a descompressão. Entretanto, existem duas diferenças cruciais
entre a síntese de Kwatra e as duas abordagens que apresentamos. A primeira delas é que, no
trabalho de Kwatra, os patches possuem formato arbitrário (Figura 2.13) e podem ser coloca-
dos em qualquer lugar na textura parcialmente sintetizada, ao contrário do formato quadrado e
do arranjo relativamente bem definido dos patches em Liang e Image Quilting (Figura 3.2). A
segunda diferença é que um determinado patch pode ter sido selecionado em algum momento
durante a síntese da textura mas não deixar um único pixel na textura final. Como no trabalho
de Kwatra um patch pode ser colocado sobre qualquer região na textura final, mesmo regiões
já sintetizadas, ao final do processo de síntese um determinado patch pode ter sido completa-
mente sobreposto por patches selecionados posteriormente. Para evitar o armazenamento de
coordenadas de patches que foram escolhidos durante a síntese mas não estão presentes na tex-
tura final, basta manter um mapa de patches durante o processo de síntese e descartar, ao final,
as coordenadas dos patches que não estão neste mapa. Vale ressaltar também que no trabalho
de Kwatra não existe o conceito de wB como tamanho do patch, para o cálculo de cada patch
na textura final toda a amostra é considerada.

Acreditamos que o maior desafio nesta adaptação esteja relacionado com a seguinte questão:
dada a coordenada normalizada do pixel, como identificar a partir o patch ao qual o pixel per-
tence, de forma suficientemente rápida para execução em tempo-real? Para Liang e Image
Quilting, essa tarefa é mais simples, já que temos sempre os patches organizados numa es-
trutura regular, o que não é o caso no trabalho de Kwatra. Para lidar com o problema do
formato dos patches uma idéia é, durante a síntese, classificar a textura final por patch como na
Figura 5.2 e criar uma estrutura de dados que permita pesquisa rápida em relação a qual patch
um determinado pixel pertence. Poderíamos tentar uma árvore binária para cada linha de pixels
da textura final, onde um nó seria composto pelo índice do patch (de 0 a 17 na Figura 5.2)
e pelas fronteiras dos patches correspondentes nesta linha. Para a linha inferior destacada na
Figura 5.2, teríamos (0 a 10, P13), (11 a 64, P13) e (65 a 128, P12) (48 bits por nó na árvore =
32 bits para início e fim do patch na linha, mais 16 bits para indexar as coordenadas do patch
em questão).

Ao receber as coordenadas do pixel normalizadas, calcularíamos sua coordenada na reso-
lução final xp e yp, e com yp indexamos o dicionário de árvores. Pelo fato de termos uma
árvore com tamanho diferente para cada linha de pixels na textura, precisamos saber o início
de cada árvore no conjunto de dados comprimido. Para uma textura de 128x128, teríamos um
dicionário de 128 árvores, sendo o custo da indexação 128 ∗ 16 bits. Após termos definido
qual árvore utilizar, seria realizada uma busca binária sobre a árvore com a coordenada xp para
definir o índice do patch. Com o índice do patch, acessaríamos suas coordenadas e obteríamos
a cor final do pixel a partir da amostra.

Realizamos alguns cálculos preliminares, em relação à taxa de compressão que seria al-
cançada com um esquema com as características citadas acima e chegamos a seguinte fórmula:
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bpp =
24mn+16k +64+16mout +48nl

m2
out

onde k é a quantidade de patches utilizados para gerar a textura final e nl é a quantidade de
nós identificados durante o processo de compressão. Desta forma, 24mn é a quantidade de bits
para armazenar a amostra e 16k a quantidade de bits para armazenar as coordenadas dos patches
selecionados. Para a indexação das árvores de classificação dos patches, são utilizados 16 bits
para cada árvore dando um total de 16mout bits. A quantidade de bits para armazenar todas
as árvores é definida com 48nlmout . Para termos uma noção da taxa de compressão oferecida
por esse esquema, vamos demonstrar um exemplo numérico. Se considerarmos a textura de
resolução final 256x256, uma amostra de 80x80, podemos calcular uma quantidade de patches
aproximada que preencheria a textura. Se considerarmos que 6 patches são suficientes para
ocupar o espaço de uma dimensão da textura, como temos os dois eixos, multiplicamos 6 · 6
dando um total de 36 patches. Sendo assim, podemos considerar uma média de 6 patches
por árvore para termos uma aproximação da quantidade de bits necessária para armazenar as
árvores. Com estas considerações, os cálculos seriam os seguintes:

bpp =
24 ·80 ·80+16 ·36+64+256 ·16+48 · (6 ·256)

m2
out

bpp =
153600+576+64+4096+73728

65536
≈ 3,5bpp

Para este exemplo, temos uma taxa de compressão aceitável, mas não tão alta quanto as
apresentadas pelos nossos esquemas de compressão com Liang e Image Quilting. Vale a pena
ressaltar que com este primeiro modelo que apresentamos, o cálculo em relação à compressão
não são tão estáveis, já que não realizamos testes mais confiáveis. Em relação ao tempo de
acesso do pixels teríamos uma piora, pois o algoritmo deixa de ser constante, como ocorre para
os esquemas baseados no Liang e Image Quilting, e passa a ser logarítmico devido às buscas na
árvore binária. Mesmo assim, poderíamos utilizar alguns nós em cache para reduzir o tempo
de busca na etapa de identificação do patch. Por fim, acreditamos que o algoritmo apresentado
por Kwatra tem um bom potencial para adequação a nosso esquema de compressão.
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Figura 5.2 Para identificarmos a partir de qual patch devemos ler a cor do pixel poderíamos utilizar
uma árvore binária para cada linha da textura final sintetizada.
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