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RESUMO 

Este trabalho apresenta urn estudo sobre metodos utilizados para realizar 

metamorfose entre imagens digitais. 

Segundo esses metodos a possivel estabelecer uma imagem fonte, uma 

destino e, atraves de operaciies de mapeamento de texturas, realizar uma sequencia 

de imagens intermediarias. Essas imagens intermediarias apresentam-se como de-

formacoes sobre a imagem fonte ou como etapas de transicao entre as imagens ori-

ginais, efeito produzido pela insercao de urn processo de fusio de imagens. 

0 processo de deformacio varia segundo o metodo empregado e influencia 

diretamente nos resultados por ele gerado. Assim, dois metodos corn caracteristicas 

diferentes para deformacio de imagens foram escolhidos, dentre os encontrados, 

para um estudo mais aprofundado e sac) referenciados como o Metodo das Malhas e 

o Metodo dos Campos de Influencia. 

Esses metodos sao apresentados, seus funcionamentos discutidos e resul-

tados gerados para se estabelecer uma analise entre os mesmos. 

A analise a efetuada segundo os aspectos de tempo de processamento, 

consumo de mernOria e atribuicao de correspondencias entre as imagens, sendo que 

esta Ultima caracteristica leva em consideracio o tempo total gasto para se esta-

belecer as correspondencias necessirias entre a imagem fonte e a destino. Neste 

ponto tambem e estabelecido urn quadro comparativo entre os metodos escolhidos, 

destacando-se vantagens e desvantagens. 

Os resultados da aplicacao dos metodos analisados encontram-se dis-

tribuidos ao longo do texto sob a forma de imagens e tabelas, sax) utilizados para 

provar a eficiencia desses metodos e foram gerados por urn sistema de testes imple-

mentado. 
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0 sistema de testes desenvolvido possibilita a geragio de imagens, se-

gundo o metodo escolhido, informa os tempos utilizados no processamento e exibe 

essas imagens seqiiencialmente sob a forma de uma anima*. 

Por fim o trabalho apresenta conclusOes sobre o estudo, salientando as-

pectos considerados relevantes quando do estudo e implementagio dos metodos, e 

indica futuras extensOes que podem ser efetuadas a fim de tornar o sistema de testes 

mais flexivel e completo. 

PAL AVRAS-CHAVE: Interpolacio de Imagens, Metamorfose, Deformagio 
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TITLE: "THE STUDY AND ANALYSIS OF BIDIMENSIONAL IMAGES 

INTERPOLATION METHODS" 

ABSTRACT 

This work presents a study on methods used to make digital images me-

tamorphosis. 

According to these methods it is possible to establish a source image, a 

destination image and also to generate a sequence of intermediate images through 

operations of texture mapping. These intermediate images appears as deformations 

of the source image or as transition steps between the original images which are 

produced by the insertion of a cross-dissolve process. 

The warping process varies according to the method which is used and it 

influences directly its results. Thus, two methods for image warping with different 

characteristics were chosen, among the available ones, for a more detailed study and 

are refered as the Mesh Method and as the Fields of Influence Method. 

These two methods are presented, their functioning is discussed and re-

sults are generated to allow comparative analyses. 

The analysis concerns aspects of processing time, memory allocation and 

correspondence establishment, which take into account the time waisted in order 

to establish the correspondences between the images. At this point it is also esta-

blished a comparative table between the chosen methods highlighting advantages 

and disadvantages. 

The results of the application of the analysed methods are distributed 

throughout the text as images and tables, which are used to prove the efficiency of 

them and were generated by a test system implemented. 
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The system developed provides the generation of images, according to the 

choosen method, informs the time waisted on processing and shows those images 

sequentially as an animation. 

Finally this work presents conclusions about the study and indicates fu-

ture extensions that can be done in order to make the developed system more flexible 

and complete. 

KEYWORDS: Image Interpolation, Morphing, Warping 



1 INTRODUcA0 

A utilizacao de Computacio Grafica na producao de efeitos especiais para 

a Inthistria Cinematogrifica vem crescendo consideravelmente em conjunto corn o 

desenvolvimento dos computadores. 

Producoes que ate bem poucos anos eram consideradas impossiveis de 

serem realizadas por animacao tradicional estao surpreendendo ate mesmo o setor 

de criacao do ramo publicitario, mercado exigente corn relaca,"o a qualidade. 

Dentre as tecnicas que somente eram utilizadas em desenhos animados e 

que com o use de computadores pode ser empregada em filmes pode-se ressaltar a 

metamorfose. 

Basicamente existem dois tipos principais de metamorfoses: 

• Metamorfose entre Objetos Modelados e 

• Metamorfose entre Imagens Digitais. 

0 primeiro tipo de metamorfose utiliza objetos modelados, por alguma 

tecnica de modelagem geometrica, que se transformam em outros corn caracteristicas 

e atributos diferentes [WAL91], e e melhor abordada em Oliveira Neto [01191]. 

Ja a Metamorfose entre Imagens Digitais a uma tecnica de video utilizada 

para realizar efeitos de transformacio entre duas imagens previamente digitalizadas. 

No principio, essas transformacCies eram rudimentares devido a escassez 

de tecnologia e podem ser vistas em filmes de horror como "The Wolfman" (producao 

de 1941). Naquela epoca, a tecnica foi atingida atraves de varias operacOes de fusao 

entre as imagens, enquanto o ator era maquilado. Porem, corn o surgimento de 

computadores graficos de alta velocidade, a tecnica, que havia sido abandonada, foi 

17 
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resgatada e transformou-se em urn dos mais impressionantes efeitos utilizados pelo 

cinema [S0R92]. 

"Morphing", contracio da palavra "Metamorphosis", e o nome empregado 

para descrever esta tecnica que consiste de urn conjunto de deformacOes seguidas da 

antiga tecnica de fusao de imagens e pode ser observada atraves da figura 1.1. 

Figura 1.1: Efeito de metamorfose entre imagens 

1.1 0 Estado da Arte 

0 efeito de "Morphing" a alcancado atraves de varios metodos, que sera() 

abordados no capitulo 3. Destes, dois se destacam: o metodo de Douglas Smy-

the [SMY90], apud [WOL90], programador da empresa Industrial Light and Magic 

(ILM), e o elaborado pela produtora de efeitos especiais Pacific Data Images (PDI) 

[BEI92]. 

0 primeiro utiliza uma malha de polinemios para estabelecer corres-

pondencias entre as imagens que sofrerao o processamento, enquanto que o segundo 

emprega vetores corn influencia global sobre todos os pontos das imagens. 

Contatos realizados corn a produtora PDI foram bastante gratificantes 

na obtencio de material de apoio para desenvolvimento deste trabalho e do sistema 

de teste implementado para gerar os resultados utilizados para analise. 
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1.2 Motivagdo e Objetivos 

0 efeito produzido pela metamorfose entre imagens nao consiste somente 

de uma simples interpolagao cromatica entre os pontos das imagens fonte e destino, 

mas envolve deslocamentos de regiOes em ambas. Estes deslocamentos podem ocor-

rer de diversas formas, dependendo do metodo empregado, e merecem um estudo 

mais aprofundado, a fim de avaliar o desempenho e auxiliar sua compreensio. 

Desta forma os tres principais objetivos deste trabalho sax): 

• pesquisar os metodos existentes, bem como as estruturas utilizadas e seus 

funcionamentos, 

• implementar urn sistema de testes, a fim de gerar resultados para analise 

dos metodos escolhidos, e 

• analisar os resultados obtidos pelo sistema, destacando o desempenho dos 

metodos e salientando as suss vantagens e desvantagens. 

A escolha dos metodos implementados teve por base diferencas nos prin-

cipios de funcionamento destes como exposto no capitulo 3. 

1.3 Estrutura da Dissertagdo 

Corn a finalidade de apresentar o estudo de forma evolutiva, os demais 

capitulos deste trabalho apresentam-se organizados da seguinte forma. 

No capitulo 2, sera() abordados conceitos basicos de processamento de 

imagens, para que certas operagoes citadas ao longo do trabalho sejam compreendi-

das sem maiores dificuldades. 
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No capitulo 3, sac, apresentados os metodos de Morphing encontrados, 

bem como sio discutidos os procedimentos envolvidos nos calculos das imagens 

geradas pelos metodos escolhidos pars analise. Ainda no capitulo 3 e feita a jus-

tificativa da escolha dos metodos e resultados obtidos, atraves da implementacio 

elaborada, sac) introduzidos. 

No capitulo 4, a realizada a analise desses resultados e sac) tracados 

grificos e comparaciies entre os metodos, salientando vantagens e desvantagens, 

bem como os desempenhos do ponto de vista de processamento, memOria e usuario. 

0 capitulo 5 conclui o trabalho apresentando aspectos considerados rele-

vantes quando do desenvolvimento deste, assim como do desenvolvimento do soft-

ware de teste, e sugere possiveis extensoes. 
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2 PROCESSAVIENTO DE IMAGENS 

2.1 Introducao 

Este capftulo revisa alguns conceitos basicos de processamento de imagens 

aplicados aos Metodos de Morphing que sao apresentados no capftulo 3. 

Para tanto, ele aborda o conceito de imagens, seus componentes e as 

transformacOes que alteram seus aspectos, pois as transformagOes de metamorfose, 

como serio vistas, baseiam-se prioritariamente em operagEles de deformagio de ima-

gens. 

Essas deformagOes podem ocorrer de varias maneiras, porem, apenas as 

transformacees relevantes aos metodos estudados sax) apresentadas. 

2.2 Sinais e Imagens 

Sinais sac) funcoes que podem representar imagens. No caso de processa-

mento de imagens, sac, funcees de duas variaveis: 

f(x,y) 

onde a funcio f (x, y) representa a luminosidade do ponto (x, y) em urn sistema de 

coordenadas espaciais, visto em Wolberg [WOL90]. 

As imagens sac, classificadas pela sua existencia ou nao, sobre todos os 

pontos do domfnio espacial e pela precisio corn que sat) representadas. Podendo, 

para este item, se enquadrar em 



• imagens de precisao finita e 

• imagens de precisao infinita. 

Com relacio a classificacio quanto ao dominio, as denominacoes 

• imagem continua e 

• imagem discreta 

sao empregadas a fim de simplificar a nomenclatura. Portanto, as seguintes catego-

ries para dominio espacial e precisao se originam: 

• imagem continua - continua, 

• imagem continua - discreta, 

• imagem discreta - continua e 

• imagem discreta - discreta. 

Uma imagem a dita pertencer a classificagao continua - continua se a 

sua precisao for infinita e ela estiver em um conjunto continuo de posigoes espaciais. 

Estas imagens tambem sao conhecidas como imagens anahigicas ou simplesmente 

continuas, e quando possuem precisao finita (conjunto de valores representiveis 

computacionalmente) geram as imagens continuas - discretas. 

Alternativamente, as imagens podem possuir uma precisio infinita, po-

rem atribuida em um conjunto discreto de posicoes de amostragem, resultando nas 

imagens discreta - continua. 

Essas imagens quando quantificadas para serem tratadas por computa-

dores classificam-se no quarto grupo citado discreta - discreta. Desta forma, 

imagens digitais ou simplesmente discretas sao imagens transformadas da sua 

forma continua para a precisao numerica do computador que ire manipul£ -la. 

22 
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Os metodos empregados para transformar as imagens de analOgicas para 

digitais fogem ao escopo deste trabalho e podem ser encontrados em Nagy [NAG83], 

Schreiber [SCH86] e Wolberg [WOL90]. 

Quando a funcio f (x, y) retorna urn valor tinico, a imagem a uma repre-

sentacio monocromitica, ou em tons de cinza, da imagem real e seu valor indica a 

luminosidade do ponto y). Porem, se a funcio f especificar mtiltiplos componen-

tes de cor para cada ponto (x, y) do espaco de coordenadas, a imagem a cromatica 

ou colorida. 

Embora existam varias formas para representacio da cor, as imagens 

coloridas sao geralmente definidas em termos das tres componentes basicas: Verme-

lho( Red), Verde( Green) e Azul(Blue) 1 . 

A representacao dessas funcoes a dada por 

f (s, y) = { f Ted (x , y), foreen(x,Y),  hh e (x, y)} 

As funcoes compostas podem ser vistas como uma pilha de imagens corn-

postas por funcoes de urn Unico valor, chamadas canais. Assim, imagens mono-

cromaticas possuem urn linico canal, enquanto que as coloridas possuem tres canais 

(RGB). 

0 conceito de canais pode ser melhor entendido pela figura 2.1. 

As imagens coloridas sax> compostas por tres canais (RGB) do espectro 

visivel da luz e as monocromiticas representam uma media entre essas componentes, 

o que tornou necessaria uma breve introducao ao assunto. 

Maiores informacoes sobre este tema podem ser encontradas em Porter 

[PORS4]. 

lAs imagens coloridas tratadas ao longo deste trabalho sera° referenciadas pela sigla RGB. 



Vermelha(RED) 

Verde(GREEN) 

Monocrormit ■ ca 

Azul(BLUE) 

Figura 2.1: Canais de imagens 

2.3 Transformacoes Espaciais 

Transformacoes espaciais sac) funcoes que estabelecem uma corresponden-

cia espacial entre todos os pontos de uma imagem fonte e uma destino e, portanto, 

a base para as operacoes de processamento de imagens. 

As deformacoes em imagens sio geradas, na maioria dos casos, por funcoes 

polinomiais, gerando a necessidade de uma estimativa correta de seus coeficientes. 

Nao a finalidade deste trabalho esgotar o assunto, assim, sera° apresen-

tadas apenas as funcoes empregadas nos metodos implementados. 

No primeiro metodo de interpolacao de imagens analisado, a imagem 

fonte e mapeada na imagem destino atraves de urn conjunto de regioes delimitadas 

por uma malha de polinomios do terceiro grau. Ja para o segundo metodo, a imagem 

destino a mapeada na imagem fonte valendo-se de vetores de infiuencia. 

Essas duas categorias de mapeamento possuem caracteristicas distintas e 

merecem uma maior abordagem. 



2.3.1 Definicoes 

Uma transformacio espacial define uma relacao geometrica entre cada 

ponto das imagens fonte e destino. 

Uma imagem fonte consiste de pontos de referencia cujos valores de coor-

denadas sax) conhecidos. Por outro lado, a imagem destino a composta pelos dados 

da imagem fonte apOs sofrerem uma deformacao qualquer. 

As fungi-5es de mapeamento, em uma formulacao generica, podem ocorrer 

de duas formas: a primeira relacionando os pontos de saida aos de entrada e a 

segunda realizando a operacao inversa. 

Suas representagOes podem ser dadas por 

[x, y] = [X(u,v),Y(u, v)] 

011 

[u, v] = [U(x, y), V(x, y)] 

onde [u, referem-se ao sistema de coordenadas da imagem fonte correspondente 

ao ponto de saida [x, y], e X, Y, U e V sao funcoes de mapeamento arbitrarias que 

especificam transformagOes espaciais tinicas. 

Uma vez que X e Y mapeiam a entrada na saida, elas sao denominadas 

funcoes de mapeamento direto. Enquanto U e V sao chamadas de fungiies 

de mapeamento inverso, porque realizam o mapeamento da imagem de saida na 

imagem de entrada. 

25 



2.3.2 Mapeamento Direto 

0 mapeamento direto consiste em estabelecer uma relacao para cada pixel 

da imagem de entrada na imagem de saida. Esta relacao a estabelecida atraves das 

funcoes X e Y. 

Essas funcoes transformam um conjunto de coordenadas inteiras em co-

ordenadas reais, que por sua vez devem ser discretizadas em coordenadas inteiras 

na imagem de saida. 

Tal transformacio pode ser representada pela figura 2.2, onde o conjunto 

discreto de entrada [A..G] a transformed dando origem ao conjunto tambem dis-

creto de saida [A'..G']. 

Urn dos problemas do mapeamento direto a que, ao se discretizar as 

coordenadas continuos, fornecidas pelas funcoes X e Y, os problemas de 

• buracos e 

• sobreposigoes 

se originam. 

A —OW A ' 

B B' —Ow 

C C' 
Mapromenm 

D D,reto 
D ' 

E E' 

F F' 

G G' 

Imagem 
	

Imagem 

Fonte 
	

Destino 
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Figura 2.2: Mapeamento direto [WOL90] 
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Buracos sac) lugares onde os pixels 2  sao indefinidos, isto é, ao se realizar 

a transformagio espacial nit) foram geradas coordenadas para determinadas regioes 

da imagem de saida. 

Ja sobreposicOes ocorrem quando, para uma determinada regia.o da ima-

gem de saida, varias entradas transformadas sap atribuidas. 

Na figura 2.2, o ponto F' sera representado por um buraco, enquanto que 

em G' ocorrera uma sobreposicao. Para ambos os casos, a soluck empregada e a 

utilizack de acumuladores que calculario a influencia dos pixels de entrada nos de 

saida. 

Nas sobreposicoes, o valor final atribuido sera uma media dos valores in-

dividuais computados, enquanto que no caso de buracos, eles sera° preenchidos corn 

uma interpolack cromatica entre os valores das cores dos pixels que os delimitam. 

Para maiores informacoes neste bipico, vide Heckbert [HEC86]. 

2.3.3 Mapeamento Inverso 

Este mapeamento possui uma relagio direta corn o tamanho da imagem 

de saida, uma vez que projeta cada coordenada destino na imagem fonte. Esta 

projegio a efetuada pela utilizacio das fungOes U e V. 

Para este metodo nao a necessario acumulador e os pontos localizados 

fora da janela de visualizacio nao necessitam ser calculados. Portanto, tornou-se o 

metodo mais empregado em processamento de imagens. 

2 A partir deste capitulo os pontos das imagens tambem poderao ser referenciados por pixel 
contragio das palavras picture element 
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Atraves da figura 2.3 pode-se ter uma representacio de como o processo 

realizado. 0 conjunto discreto de saida 	transformado, segundo as fungOes 

de mapeamento inverso, e e amostrado no conjunto, tambem discreto, [A..G]. 

SI apeamento 

I nverso 

Imagem 
	

Imagem 

Fonte 
	

Destino 

Figura 2.3: Mapeamento inverso [WOL90] 

Como para o mapeamento direto, as fungoes U e V mapeiam urn conjunto 

de coordenadas inteiras em valores reais, que sera° posteriormente amostrados em 

urn conjunto de coordenadas tambem inteiras. Mas se diferenciam no calculo dos 

pontos denominados indefinidos. 

Se uma grande quantidade de pontos de entrada for ignorada, a imagem 

de saida podera, perder detalhes, os quais em certos casos sax) de grande importancia. 

Esse problema pode ser resolvido corn a insergio de uma etapa de filtra-

gem, sendo que esta a mais conveniente no caso de mapeamento inverso do que para 

o mapeamento direto, pois tern a vantagem de ocorrer no espaco da imagem fonte. 

No mapeamento inverso, todos os pontos da imagem de saida sac, garan-

tidamente calculados, o que nao ocorre no processo de mapeamento direto. Esta, 

em conjunto com a ausencia de acumulador, sax) as grandes vantagens desse metodo. 

Seu use a recomendado quando a imagem de saida for calculada sequen-

cialmente, as fungoes U e V forem conhecidas e a imagem de entrada estiver arma-

zenada em memOria como mencionado, apud Wolberg [WOL90], em Dippe[DIP85], 

Heckbert [HEC89] e Mitchell [MIT87]. 

A 

B 

C 
D 
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B' 

C' 

D' 

E' 

F' 

G' 

 

 

   



a13 

 a23  

a33 

2.4 TransformacOes Afins 

Transformacoes espaciais simples podem ser expressas em termos de uma 

matriz de transformacao generica T aplicada sobre o ponto generic° [u, v, w] . Esta 

matriz a responsive' pelas operacOes de escala, deformacao, rotacao, reflexao, trans-

lacao e perspectiva e pode ser denotada por 

[x', yi, 	= [u, v, w]T 

all a12 

a21 a22 

a31 a32 

Os elementos da submatriz 

I [ an a12 
T2 = 

realizam as operacoes de escala, deformacao e rotacao. A matriz [ a 31  a32  produz 

a13 	, 
translacio e a matriz 	e responsive' pelas operacoes de perspectiva. 

a23 

0 elemento a 33  proporciona uma operacao de escala global. 

onde 

T= 

a21 a22 

A matriz 7'2  possui a caracteristica de ao ser aplicada sobre os pontos de 

uma imagem nao produzir translaciies, sendo estas muitas vezes necessirias. 
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Para solucionar este problema foram introduzidas as transformacoes afins. 

Essas transformagOes (A(x)) garantem que existe uma constante "t" que ao ser 

adicionada a uma transformagio linear (L(x)) qualquer, realiza uma translacio para 

todos os pontos do dominio espacial. 

A(x) = L(x) + t. 

Portanto, as transformaceies lineares sac) urn subconjunto das transforma- 

toes afins. 

Visando proporcionar uma matriz que acomodasse as operacoes de trans-

lacio fez-se necessario o acrescimo de urn componente ao vetor [x, y], dando origem 

ao vetor [x, y, 1], a matriz 

a11  a12 

a21 a22 

a31  a32  

e a transformagio afim generica 

[x, y, 1] = [u, v, 1] a 21 

 a31  

a12 

a22 

a32 

0 

01  

T3 = 

Os elementos foram adicionados a matriz T3 para que sua inversa 

0 

0 

1 

pudesse ser calculada. A -matriz inversa a necessaria porque estabelece uma relacao 

bidirecional entre os sistemas de coordenadas das imagens fonte e destino. 
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Desta forma, urn mapeamento afim se caracteriza por uma transformacio 

0 

matricial, na qual a Ultima coluna da matriz possui os elementos 0 

1 

2.4.1 TransformacEoes Compostas 

Muitas vezes, as transformacoes afins aparecem combinadas em uma ma-

triz de transformacio Unica que reune as propriedades de suss componentes. Assim, 

uma so matriz pode realizar as operagOes de translacio, rotacio e escala, minimi-

zando o tempo de processamento. 

Como exemplo pode-se citar a matriz resultante das operagoes descritas 

no parigrafo anterior 

1 0 0 cos« sina 0 8„ 0 () 

Tcomp 0 1 0 —sina cosy 0 0 st, 0 

7',. Ty  1 0 0 1 0 0 1 

Sucosa 	 Souza 
	

0 

—gusina 	 Svcosa 
	

0 

S.(Tucosa — Toina) S t,(Toina Tvcosa) 1 

Uma maior abordagem sobre este assunto pode ser encontrada em Mor-

tenson [MOR85] e Foley [FOL90]. 



32 

2.5 Teoria da Amostragem 

As transformagoes espaciais especificam transformagoes geometricas den-

tro de urn dominio continuo. Porem, quando este dominio a discretizado, problemas 

podem ocorrer. 

0 processo atraves do qual urn dominio continuo a discretizado, de tal 

forma a representar o dominio original, denomina-se amostragem. 

Assim, os problemas mencionados tern origem no metodo empregado para 

amostragem das imagens continuas, a fim de que elan possam ser utilizadas em urn 

sistema computacional 3.  

A Teoria da Amostragem estabelece fundamentos para a analise de sinais 

arnostrados atraves de uma formulacio matematica que descreve relacOes entre um 

sinal continuo e suas amostragens. 

Ela a utilizada para solucionar os problemas de 

• reconstrucao de imagens e 

• filtragem 

estabelecendo limites te6ricos que especificam se a reconstrucao a passivel de ser 

efetuada. 

Por reconstrucao, entende-se o processo pelo qual a imagem continua 

original f(x) pode ser recomposta utilizando-se a imagem amostrada f amost(X) e, 

por filtragem, os processos utilizados para melhorar ou alterar as caracteristicas de 

uma imagem. 

3 Como visto em 2.2 as imagens digitais sap definidas em urn dominio discreto 
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A figura 2.4 apresenta uma imagem sobre a qual foi aplicado urn processo 

de filtragem a fim de exemplificar o ganho na qualidade e a import ancia de uma boa 

amostragem. 

L.i® Original 
	

ImsgamalWeds 

Figura 2.4: Filtragem de imagens [WOL90] 

Valerie Hall [HAL92] em seu trabalho Introduction to Morphing apresenta 

certas condicoes necessarias para que a etapa de reconstrucao posses ser realizada, 

bem como referencias bibliograficas sobre o assunto. 

2.6 Reamostragem de Imagens 

A reamostragem de imagens e o processo de transformacao de um sistema 

de coordenadas em outro atraves da utilizacio das transformacoes espaciais. 

Exemplificando o processo de reamostragem para o caso de mapeamento 

inverso a imagem de saida a calculada atraves dos seguintes passos 

• a imagem de saida a mapeada, corn a utilizacao da fungi() de mapeamento, 

na imagem de entrada, 

• o resultado da etapa anterior a uma grade de reamostragem que especifica 

os locais onde a imagem de entrada deve ser reamostrada e 
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• a imagem de entrada a reamostrada nas posicoes calculadas e os valores 

encontrados sac, atribuidos aos pixels de saida correspondentes. 

0 processo descrito acima gera uma grade definida em um dominio con-

tinuo que deve ser aplicada em urn dominio discreto, isto torna imprescindivel a 

utilizaca,"o de uma etapa de reconstrucao. 

Na reconstrucao, a imagem de entrada a convertida para seu dominio ori-

ginal (continuo) e, portanto, pode ser amostrada em qualquer posicao determinada 

pela grade calculada. 

Do processo descrito duas etapas podem ser identificadas: 

• reconstrucao de imagem e 

• amostragem 

as quais originaram o nome reamostragem. 

Atraves da figura 2.5 a etapa de reamostragem pode ser melhor compre-

endida. Nela a imagem fonte a reconstruida para seu dominio continuo e este pode 

ser amostrado nas posigiies determinadas pela grade de reamostragem, resultante 

da aplicacio da fungi° de mapeamento sobre os pontos da imagem destino. 

Como exemplo de reamostragem pode-se citar as operagoes de ampliacio 

e reducio mostradas na figura 2.6 

No exemplo demostrado pela figura 2.6 foi efetuada uma interpolacio li-

near entre os pixels, gerando cores intermediirias entre as cores dos pontos extremos. 

Essa interpolacio, porem, pode ocorrer de virias formas, de acordo com 

o processo empregado. A seguir sera° apresentadas as interpolacoes utilizadas nos 

Metodos de Morphing estudados. 
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Figura 2.5: Processo de reamostragem 

■ 
AmPlia9110 

• 
Figura 2.6: Ampliacio e reducao de imagens 

2.6.1 Interpolacao Linear 

Este metodo de interpolacio traca um segmento de reta entre cada con-

junto formado por doffs pixels consecutivos de entrada. 

Sendo urn intervalo [x o , x l ] e os valores fo  e fi  para os pontos extremos 

da fungio f(x), obtem-se o polinOmio interpolador 

f(x) = aix ao  
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onde a()  e a1  sao determinados pela resolucao do sistema 

[ fo fl 	= 	al ao ] 
(2.1) 

  

A resolucao de 2.1 di, origem a equagio do segmento de reta que une os 

pontos (xo , f0 ) e (x1 , L), a qual foi utilizada para realizar as operacoes de ampliacio 

e reducio da figura 2.6. 

Em sua forma generica a equacio do segmento de reta e dada por 

f (x) = fo +
[x — xo 
 (fi — fo). xl — xo 

2.6.2 Interpolacao aibica 

A interpolacio ctibica baseia-se em uma composicao de polinomios con-

tinuos do terceiro grau, ou simplesmente, splines ctibicos. 

Dado urn conjunto de pontos (xk, yk) para 0 < k < n, o interpolador 

spline ctibico consiste de n — 1 polinOrnios ctibicos. Esses polinOmios passam pelos 

n pontos dados, que sac) denominados pontos de controle. 

Os polinemios interpoladores ctibicos f(x) devem 

• passar atraves de dois pontos de controle consecutivos definidos no inter-

valo [x k , xk+1 ] e 

• possuir continuidade de posigio (fk), tangente (tic ) e curvature (f;) para 

os pontos xk do intervalo 1 < k < n — 2. 
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De uma forma generica os polinomios interpoladores podem ser dados 

por 

f(x) = a3 (x — x k) 3  a2 (x — x k) 2  ai (x — sk) act 
	

(2.2) 

e representados visualmente atraves da figura 2.7. 

10 z i 	x2 X3 	X4 	X5 	X6  

Figura 2.7: Polinomios interpoladores ctibicos 

No caso de interpolagOes ciibicas, as contribuicoes dos pixels da imagem 

fonte na imagem destino sac) dadas atraves de fungOes como a da equacao 2.2 e 

estudadas em maior profundidade em Wolberg [WOL90], Kochanek et. al. [K0084] 

e Andrews [AND76]. 

2.7 Algoritmos de Linha de Varredura 

A necessidade de algoritmos rapidos pars operacoes de deformagao de 

imagens fez corn que uma grande quantidade de trabalhos fossem direcionados pars 

essa area. 

Corn a utilizacao de algoritmos de linha de varredura, ou algoritmos 

scanline, a complexidade e o tempo de processamento das aplicagoes que envolvem 
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transformacoes de imagens foram significantemente reduzidas, fazendo com que eles 

fossem largamente empregados. 

Esses algoritmos baseiam-se na separagio das transformagoes geometri-

cas, i. e., eles separam os problemas bidimensionais em urn conjunto de problemas 

unidimensionais, o que permite sua ficil implementacao em hardware convencional 

ou, para um melhor desempenho, em hardware vetorial. 

Os algoritmos scanline nao sao passiveis de utilizagio em todas as funcoes 

de mapeamento existentes, porem podem ser empregados em uma larga classe de 

transformacOes, dentre as quais situam-se as tranformagoes afins. Essas trans-

formacoes sac, abordadas na segio 2.4. 

A separagan das imagens bidimensionais em imagens vetoriais e melhor 

compreendida corn o auxflio da figura 2.8. Nela a imagem 2-D e dividida em varios 

vetores horizontais e verticais, portanto 1-D, que sao processados individualmente, 

facilitando o processo de calculo. 

       

   

II  

 

 

I-0 

    

      

      

       

■■■ 

Figura 2.8: Algoritmos scanline 

2.7.1 Mapeamento Vetorial 

Ao separar os problemas 2-D em uma serie de problemas 1-D tres vanta-

gens principais surgem: 
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• a reamostragem torna-se mais simples, uma vez que a reconstruck e a 

amostragem podem ser efetuadas em um espaco unidimensional, 

• ilk ha a necessidade de algoritmos de filtro que trabalhem em 2-D, pois 

o processamento ocorre sobre os vetores, que s5,o primitivas 1-D, e 

• o mapeamento pode ser feito em ordem scanline tanto na amostragem da 

imagem fonte quanto na geracio da imagem destino. 

Devido 5, natureza dos dados, essa tecnica pode ser facilmente empre-

gada em hardware pipeline, pois os dados consistem de vetores sobre os quais seri° 

aplicadas as mesmas operagoes que sio independentes entre si. 

2.8 Resumo 

Este capitulo apresentou uma revisio de alguns conceitos basicos de pro-

cessamento de imagens que sera() empregados ao se descrever os Metodos de Mor-

phing estudados. 

Desta forma os conceitos de 

• Sinais e Imagens, 

• Transformacoes Espaciais, 

• Teoria de Amostragem, 

• Reamostragem de Imagens e 

• Algoritmos Scanline 

foram apresentados e sap utilizados para descrever o sistema de testes implementado, 

represent ado pela figura 2.9. 



Algorittnos Scanline 

Reconstruclo Amostragem 

Imagem 
Fonte 

Imagem 
Destino TransformacOes 

Espaciais 

10 

Figura 2.9: Sistema para processamento de imagens 

Nos capitulos seguintes, os conceitos abordados sera° apenas citados, 

portanto, a compreensio dos mesmos se faz necessaria. 



3 METAMORFOSE DIGITAL ENTRE 
IMAGENS MORPHING 

3.1 Introducao 

Este capitulo descreve os procedimentos envolvidos durante uma meta-

morfose entre imagens, bem como os dois metodos escolhidos para estudo. 

Esses metodos realizam a operagio de Morphing empregando diferentes 

• transformacoes espaciais, 

• determinacio de regioes semelhantes e 

• reamostragem 

e, portanto, foram escolhidos para analise. 

Tambem sao apresentados resultados individuais referentes ao tipo de 

metamorfose empregada, sendo a analise dos mesmos vista no capitulo 4. 

3.2 Deformagao de Imagens 

A deformacio de imagens e a etapa basica de todo o processo de Morphing 

e baseia-se em processos de mapeamento de texturas vistos em Smith [SMI87], Oka 

et al. [OKA87] e Bennis et al. [BEN91]. 

Nessa etapa as imagens fonte e destino devem ser deformadas de forma 

que as caracteristicas semelhantes das duas imagens coincidam. 
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Para que isso ocorra, certas regioes devem softer ampliacoes e outras 

reducoes. Estas ampliacoes e reducCies sac) alcancadas atraves das operacOes de 

reamostragem vistas em 2.6. 

A deformagio de imagens tambem e conhecida por Digital Image Warping 

e, nos metodos analisados, e efetuada atraves de algoritmos scanline, o que sob 

certas circunstancias, explicadas no decorrer deste capitulo, gera transformacoes 

indesej aveis. 

A figura 3.1 apresenta uma imagem que sofreu deformacoes e onde pode-

se identificar as regioes em que elas ocorreram. 

Figura 3.1: Deformagao de imagens 

3.3 Interpolacao Cromatica 

Esta e a segunda etapa a ser efetuada sobre as imagens quando da ela-

boracao de uma metamorfose. 

A interpolacao cromatica, tambem conhecida como cross-dissolve, con-

siste em realizar uma variacao entre as componentes RGB de todos os pixels das 

imagens fonte e destino apOs sofrerem as deformacoes necessarias. 

As tres componentes cromaticas podem variar segundo urn metodo de 

interpolacao qualquer, como os vistos nas secoes 2.6.1 e 2.6.2. 
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No caso de uma interpolacao linear essa variacio pode ser dada como 

na figura 3.2. Nela observa-se que a componente Verde (GREEN) da cor varia 

linearmente no intervalo [0;255], fazendo corn que a cor, inicialmente vermelha (RED 

= 255, GREEN = 0,BLUE = 0), torn-se amarela (RED = 255, GREEN = 255,BL UE 

= 0). 

RED 255 255 255 255 255 
GREEN 0 • • • 64 • " 128 ••• in ••• 255 

BLUE 0 a 0 0 0 

Figura 3.2: Interpolacio cromatica linear 

Ao se realizar essa interpolacio o efeito de transicao, desejado para dar 

continuidade a metamorfose, a alcancado. 

E nests etapa que se determina a velocidade corn que a imagem fonte 

ira se transformar na destino, poise atraves dela que as imagens vao deixando de 

apresentar caracteristicas da primeira e assumindo semelhanca a segunda. 

Para que a velocidade varie basta que o metodo de interpolagio escolhido 

permita essa operacio. 

3.4 Interpolacao de Imagens 

Como foi visto a necessario que certas regiiies das imagens sofram de-

formaciies. A finalidade deste processo a fazer corn que caracteristicas semelhantes 

de ambas as imagens coincidam. 

Assim a necessario calcular uma imagem deformada da imagem fonte para 

a destino, bem como uma deformada da destino corn relagio a imagem fonte, para 

cada passo da metamorfose. 
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Ao se estabelecer as imagens deformadas, elas sao interpolada,s cromati-

camente, conforme descrito na secio anterior. 

Portanto, o processo de interpolagao de imagens pode ser resumido atra-

yes do diagrama representado pela figura 3.3. 

." 

Imagem 
Foote 

—N. --g, 

c Ns.....i  
Imagem 

Defonnada 
.-, 

... j  

Imagem 
Deformada 
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Deforfnaclo■ 
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Cwas Deforma910‘.., 
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Figura 3.3: Interpolacao de imagens Morphing 

Existem yarios metodos para se estabelecer as correspondencias entre as 

imagens, a fim de transforms-las em uma seqiiencia de Morphing: 

• Metodo dos Triangulos, 

• Metodo das Malhas, 

• Metodo dos Pontos, 

• Metodo dos Campos de Infiuencia e 

• Metodo das Malhas Controladas pelos Campos de Influencia, 

porem dois metodos corn caracteristicas diferentes para 

• transformagao espacial, 

• atribuicao de correspondencias e 

• reamostragem 

foram escolhidos para estudo. 
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Esses metodos sac) favoriveis para analise porque seus resultados visuais 

sap semelhantes, mas a tecnica empregada diverge. Eles sap encontrados na litera-

tura cientifica como 

• Metodo das Malhas (Mesh Method) e 

• Metodo dos Campos de Influencia (Fields of Influence Method). 

0 primeiro foi desenvolvido por Douglas Smythe nos laboratOrios da In-

dustrial Light and Magic (ILM), divisao da empresa Lucas Film responsivel pelos 

efeitos especiais do filme "Willow". Neste filme ocorre a seguinte seqiiencia de Mor-

phing 

carneiro —> avestruz 	pavio —> tartaruga 	tigre 	mulher. 

Ja o segundo metodo foi desenvolvido nos laboratOrios da Pacific Data 

Images (PDI) e tern sido utilizado em larga escala em comerciais de televisio e em 

videos musicais como "Black and White" estrelado por Michael Jackson. Este video 

clip popularizou a tecnica e apresenta uma seqiiencia de transformacoes faciais em 

movimento. 

Nas prOximas secoes esses dois metodos serio apresentados e o processo 

atraves do qual realizam o efeito de metamorfose discutido. 

3.5 Metodo das Malhas 

Este metodo utiliza malhas formadas por polinomios do terceiro grau 

para estabelecer uma funcio de mapeamento entre as imagens fonte e destino. 
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A funcao de mapeamento especifica uma transformacio espacial na qual 

regioes semelhantes entre as imagens serio processadas. Por regioes semelhantes 

entende-se porcees das imagens corn caracteristicas correspondentes, ou regioes nas 

quais desej a-se obter o efeito de Morphing. 

Como exemplo pode-se citar a metamorfose entre duas faces, vide figura 

3.4, onde regiOes como: olhos, nariz, boca, sobrancelhas devem ser delimitadas ou a 

metamorfose entre duas imagens, figura 3.5, onde urn conjunto de pessoas deve ser 

mapeado na palavra "criagio". 

Figura 3.4: Morphing entre duas faces 

Figura 3.5: Morphing entre duas imagens 

A malha que estabelece as correspondencias entre as imagens a determi-

nada pela alteracio da posicao dos pontos de controle dos polinomios formadores. 

Como visto em 2.6.2, os pontos de controle sac> responsiveis pela especificagao da 

interpolacio ctibica, portanto estabelecem o formato que a malha ira apresentar. 
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Na figura 3.6 pode-se identificar as malhas que estabelecem as correspon-

dencias para o exemplo da figura 3.4, enquanto que a figura 3.7 apresenta as malhas 

para a interpolacio das imagens da figura 3.5. 

Figura 3.6: Malhas de correspondencia entre duas faces 

Figura 3.7: Malhas de correspondencia entre duas imagens 

Em ambas as figuras 3.6 e 3.7 nota-se a presenca dos pontos de controle 

denotados por uma cruz "+" na interseccao dos polinomios horizontais e verticais. 

Realizando a sobreposicao das figuras 3.4 e 3.6 pode-se claramente notar 

as regioes semelhantes entre as imagens fonte e destino e obtem-se a figura 3.8. 

Do mesmo modo para as figuras 3.5 e 3.7 identificam-se as corresponden-

cias entre as imagens e obtem-se a figura 3.9. 

Quando o processo de demarcacio acaba, o metodo de Morphing comeca 

seu processamento. 



Figura 3.8: Sobreposicao de imagens e malhas(faces) 

Figura 3.9: Sobreposicao de imagens e malhas 
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Este processamento ocorre, como exposto anteriormente, segundo algo-

ritmos scanline, vide figura 2.8, e, portanto, em duas etapas que serao abordadas 

nos secoes 3.5.1 e 3.5.2. 

3.5.1 Primeira Etapa 

Nesta etapa a realizado o mapeamento de todas as linhas das imagens 

fonte e destino nas imagens intermediarias. 

Por imagens intermediarias entende-se as imagens deformadas, segundo as 

malhas de correspondencias, das imagens fonte e destino. As imagens intermediarias 

sera° utilizadas ao final do processo pars a realizagan da operagan de cross-dissolve, 

conforme visto em 3.3. 
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A primeira etapa pode ser subdividida em duas fases distintas que se- 

guem. 

3.5.1.1 Fase 1 

Para que o mapeamento possa ser efetuado a necessario que todas as 

coordenadas "x" da malha de correspondencia da imagem intermediaria 1 , gerada 

pela imagem fonte, sejam conhecidas. 

Desta forma sax) calculados todos os polinomios ciibicos verticais que 

compoem a malha intermediaria. Estes polinomios sac) encontrados atraves de uma 

interpolagio nas coordenadas das malhas fonte e destino. 

Assim, para cada etapa da metamorfose, a necessirio encontrar uma ma-

lha intermediaria que sera utilizada para se obter a funcio de mapeamento (vide 

figura 3.10 2 ). 

3.5.1.2 Fase 2 

Com base nos polinomios encontrados obtem-se todas as coordenadas 

"x" indispensiveis ao calculo e, desta forma, as variacoes horizontais ocorridas nas 

regiiies semelhantes. A fim de ilustrar o processo, a figura 3.11 foi introduzida e 

mostra uma ampliacio de uma das regioes delimitadas de uma malha de corres-

pondencia. 

Considerando apenas a primeira linha da imagem ampliada da figura 

3.11, para fins de simplificacio, observa-se que a regal) delimitada pelas curvas 

1 0 processo sera descrito para a imagem fonte, mas deve tambour ser aplicado na imagem 
destino. Este procedimento sera efetuado corn o intuito de simplificar a descricao do metodo. 

2 Somente as curvas verticais que compoem as malhas foram considerados, uma vez que sac) as 
utilizadas pela Fase 1. 
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Figura 3.10: Malha intermediaria (50% de deformacio horizontal) 

polinomiais sofre uma reducio. A imagem fonte possui seis pixels delimitados pelas 

curvas, enquanto que a imagem intermediaria possui apenas tres pixels. 

Do mesmo modo que essa linha sofre uma reducao em sua dimensao 

horizontal para o intervalo apresentado, as demais tambem apresentam alteraciies, 

tanto reducoes quanto ampliacoes. 

Baseado nas operagoes de escala observadas, a calculada uma fungi() de 

mapeamento que estabelece a influencia de cada pixel da imagem fonte na imagem 

intermediaria (Mapeamento Direto). 

Ao termino do cilculo da funcio de mapeamento, ela a passada para o 

processo de reamostragem que efetuara a geragio da imagem intermediaria corn base 

nas deformacoes horizontais 3.  

3A reamostragem é realizada segundo uma interpolacio linear, conforme descrito na secao 2.6.1. 
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Malhe Intermedigria 

Figura 3.11: Variacio das dimensoes das regioes semelhantes 

A figura 3.12 apresenta uma representacio da primeira etapa do Metodo 

das Malhas, bem como uma imagem resultante da aplicagio da mesma sobre um 

tabuleiro de xadrez. 

3.5.2 Segunda Etapa 

Esta etapa a similar a anterior, porem o mapeamento a realizado sobre 

todas as colunas da imagem intermediiria, resultante da primeira etapa, e di origem 

a imagem intermediiria final que sera utilizada no decorrer do processo. 

Seu processamento tambem e dividido em duas fases que seri° apresen-

tadas nas seceies 3.5.2.1 e 3.5.2.2. 
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Figura 3.12: Deformagio horizontal de urn tabuleiro de xadrez (P etapa) 

3.5.2.1 Fase 1 

Nests fase sac, calculadas todas as curvas polinomiais da malha, encon-

tradas pela interpolagio dos pontos de controle das malhas fonte e destino. 

A geracio dessas curvas origina as coordenadas "y" das mesmas pars cada 

coordenada "x" da imagem, o que permite, como na primeira etapa, determinar a 

fungio de mapeamento que deformara a imagem. 
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Este processo pode ser visualizado atraves da figura 3.13, onde a malha 

intermediaria a apresentada atraves da interpolacio linear entre as malhas fonte e 

destino 4  . 
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Figura 3.13: Malha intermediiria (50% de deformack vertical) 

3.5.2.2 Fase 2 

Os polinegnios resultantes da fase anterior origin= uma funcio de ma-

peamento que estabelece a influencia da imagem fonte na intermediaria. Atraves 

da figura 3.11 a possivel notar que a imagem fonte sofre modificacoes nos regioes 

delimitadas pelas malhas. Essas modificagoes ocorrem sob a forma de ampliagoes e 

reducoes e, no exemplo, identifica-se que a primeira coluna sofre uma ampliagio. 

4 Foram consideradas apenas as curvas horizontais, pois sao as utilizadas pela segunda etapa 
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Desta forma a imagem calculada pela primeira etapa a passada para o pro-

cesso de reamostragem que atraves de uma interpolacio linear realiza a deformacio 

vertical imposta pelas malhas, originando a imagem intermediaria final. 

A figura 3.14 apresenta o processo de deformacio completa de uma ima-

gem de urn tabuleiro de xadrez. 

Malha Intermeditria(2 1  Etapa) 

rell;r4t• vc. 
Imagem Intermediaria(2' Etapa) 

Figura 3.14: Deformacio completa de um tabuleiro de xadrez (2a etapa) 



3.5.3 Restricaes do Met odo 

Para que o Metodo das Malhas possua alto desempenho de processamento 

algumas restrigOes sao impostas. 

Estas restricOes contribuem para a velocidade de cilculo e geracio das 

imagens intermediirias. Sao enumeradas por 

1. tamanho igual de imagens, 

2. tamanho igual das malhas, 

3. curvas delimitantes externas indeformaveis e 

4. cruzamento de curvas 

e sera° abordadas nas prOximas secoes. 

3.5.3.1 Tamanho Igual de Imagens 

Esta restricao estabelece que as imagens fonte, destino e, em conseqfien-

cia, a intermediaria devem possuir as mesmas dimens6es. Isto torna o calculo facili-

tado, pois Tao ha variagOes, podendo ser facilmente vetorizavel e implementado em 

hardware vetorial. 

Caso as imagens fonte e destino possuam dimensoes diferentes elas devem 

passar por uma adequacao de tamanho, no qual sofrem uma operacio de escala, para 

que suns dimensOes fiquem compativeis antes do processamento do metodo. 

Do mesmo modo se a imagem a ser gerada tiver de possuir tamanho 

diferente das imagens fonte e destino ela sofrera a operacao de escala ao termino do 

processamento. 
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3.5.3.2 Tamanho Igual das Malhas 

Segundo esta restricao as malhas fonte e destino devem possuir a mesma 

dimensao, a fim de que as correspondencias entre elas possam ser estabelecidas. 

Deste modo pode-se garantir que existe uma mesma quantidade de regiOes 

para as imagens fonte e destino, tornando o mapeamento direto e simplificado. 

Caso as malhas possuam tamanhos diferentes é necessario realizar um 

ajuste previo, pois nao sera possivel realizar as interpolacOes necessarias. Este ajuste 

consiste em acrescentar ou subtrair curvas das malhas ate que suns dimensOes coin-

cidam. 

3.5.3.3 Curvas Delimitantes Externas Indeformaveis 

A terceira restrigio imposta pelo Metodo das Malhas é que os pontos de 

controle das curvas delimitantes externas das malhas de correspondencia nao podem 

sofrer deslocamentos em diregOes diferentes daquelas das curvas que eles integram. 

Isto é, para as curvas verticais, a mais a esquerda e a mais a direita, os pontos de 

controle so poderao sofrer deslocamentos verticais, enquanto que, para as curvas 

horizontais, a superior e a inferior, eles so poderio sofrer deslocamentos horizontais. 

Esta restrigio é melhor compreendida atraves da figura 3.15 onde as setas 

indicam a direcao e sentido permitidos para os deslocamentos dos pontos de controle. 

Nota-se atraves da figura 3.15 que os pontos de controle internos podem 

sofrer deslocamentos tanto horizontais quanto verticais, enquanto que os pontos que 

delimitam os cantos das malhas nao podem ser deslocados. 
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t 

Figura 3.15: Diregies permitadas para deslocamentos 

Esta restricao é imposta porque facilita no calculo das imagens inter-

mediarias, uma vez que desta forma as imagens nao sofrem alteraciies em suas 

dimensoes, como visto em 3.5.3.1. 

Caso os pontos das curvas externas variassem em diregoes contrarias as 

das curvas que eles integram a imagem apresentaria distorgeies nas bordas e o calculo 

necessirio para realizar o mapeamento seria mais complexo, jaa que para cada li-

nha/coluna a dimensio poderia ser diferente exigindo um controle maior do algo-

ritmo geraclor. 

3.5.3.4 Cruzamento de Curvas 

Como foi exposto em 3.5.1 e 3.5.2, as curvas que formam as malhas de 

correspondencia s5,o utilizadas para o calculo da fungi() de mapeamento que sera 

empregada na geracio da imagem intermediiria. 

Esta fungi° é encontrada pela interpolac5,o linear entre as coordenadas 

das regiiies delimitadas pelas curvas, o que infere erros no calculo caso elas se inter-

seccionem. 
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0 erro conhecido como foldover problem faz corn que o mapeamento seja 

realizado de forma indesejada como mostra a figura 3.16. 

_ — 

Figura 3.16: Cruzamento de curvas das malhas 

Na interseccao das curvas o mapeamento a realizado para as duas regioes 

vizinhas o que ocasiona urn erro na criagio da fungi° de mapeamento. 

Para que esses erros nao ocorram a necessario que as curvas sejam limi-

tadas de forma a nao se cruzarem. 

Esta restrigio a imposts pelo calculo da menor distancia entre duas cur-

vas, o qual nunca deve ser igual a zero. 

A fim de se esclarecer o calculo da menor distancia entre duas curvas a 

secio 3.5.3.5 sera introduzida. 

3.5.3.5 Menor Distancia entre Duas Curvas 

Como visto em 3.5 as curvas que determinam as malhas de correspon-

dencia sao polinemios interpoladores ctibicos, vide 2.6.2. 

Em sua forma pasametrica generica expressa atraves de uma equagao 

vetorial eles podem ser representados pela equagio 3.1 e melhor abordados em Mor-

tenson [M0R85] e Pinheiro [PIN92]. 
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f(u) = 4 u3  -F d2u2  + u -I- do 	 (3.1) 

onde f (u) representa a posicao de qualquer ponto pertencente ao polinornio e 

di , a2 e 4 sao os vetores equivalentes aos coeficientes algebricos escalares. 

A variavel parametrica u deve pertencer ao intervalo 

u E [0;1] . 

Corn base nesta definicao resta introduzir o conceito de vetores tangentes 

a curva. 

Os vetores tangentes a uma curva f (u) sap expressos por dik)  e, portanto, 

sao uma derivada da mesma corn relacao a variavel parametrica u. 

Estes vetores sao descritos em maior detalhe em Mortenson [MOR85] e 

Pinheiro [PIN92] e podem ser representados pela figura 3.17. 

---> 
f(u) 

df(0) 

du 

Figura 3.17: Vetores tangentes a uma curva 

Utilizando os conceitos apresentados, chega-se ao calculo da menor dis-

tincia entre duas curvas. 
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Sejam as curvas parametricas f(s) e o(t), a menor distancia entre elas 

expressa por dmin, representada pela figura 3.18, onde f' e 	sax) as primeiras 

derivadas em relacao a .s e t respectivamente. 

f(s) 

Figura 3.18: Menor distancia entre duas curvas 

A determinagao de dmin a dada por 

dmin = If ill 

onde f e g sac) os pontos das curvas que satisfazem as equacoes 

	

(f—•fs =0 
	

(3.2) 

e 

— 	
=0. 

	 (3.3) 

Duas equacoes nao-lineares simultaneas onde somente os pares (s,,t,) no 

intervalo s, t E [0; 1] sao relevantes. Os pontos extremos tambem devem ser testados 

para verificar possiveis interseccoes. 
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Se ocorrer do valor encontrado ser igual a zero, a malha apresenta urn 

cruzamento em suas curvas e, portanto, acarretari um erro na geragao da imagem. 

Assim estas deformagOes devem ser evitadas. 

3.6 Resultados Obtidos 

Nesta segao sera° apresentados alguns resultados obtidos atraves da a-

pnea*, do Metodo das Malhas para os exemplos apresentados nos figural 3.1, 3.8 

e 3.9. 

A analise destes resultados fica a cargo do capftulo 4 onde um quadro 

comparativo entre os metodos de morphing a elaborado. 

0 exemplo de deformagao de imagens representado pela figura 3.1 utiliza a 

mesma imagem para as imagens fonte e destino, porem ha uma deformagio na malha 

destino para que o efeito seja alcangado. A diferenca do tempo de processamento 

corn relagio ao processo de morphing pode ser percebida devido a exlus'io do processo 

de cross-dissolve e e evidenciada atraves da tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Tempo de processamento para deformagao de imagens 

Ftesolugito 
das 

Imagens 

Dimensoes 
da 

Malha 

Tempo 
de 

Processamento 

Niunero 
de 

Frames 

Tempo 
Medic. 

por Frame 

500x350 pixels 	25x25 pontos 	45,00 segundos 15 3,00 segundos 

Uma seqiiencia dos quadros gerados para a deformagao citada pode ser 

visualizada atraves da figura 3.19. 

Tomando-se, como segundo exemplo, a metamorfose entre duas faces, 

representada pela figura 3.8, obtiveram-se os dados da tabela 3.6. 

A figura 3.20 apresenta o conjunto das 15 imagens de transigio entre as 

imagens da figura 3.8. 
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Figura 3.19: Seqiiencia de deformacan de uma imagem 
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Figura 3.20: Seqiiencia de morphing entre duns faces 
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Tabela 3.2: Tempo de processamento para morphing entre faces 

Resolucao DimensOes Tempo Minter° Tempo 
das da de de Mecho 

Imagens Malha Processamento Frames por Frame 

500x350 pixels 	25x25 pontos 	93,15 segundos 	15 	6,21 segundos 

Da mesma forma para as imagens da figura 3.9 obtiveram-se os dados da 

tabela 3.3 e a figura 3.21. 

Tabela 3.3: Tempo de processamento para morphing entre imagens 

Resolucio Dimensoes Tempo NUrrtero Tempo 
das da de de Medio 

Imagens Mania Processamento Frames por Frame 

500x321 pixels 	30x20 pontos 	87,15 segundos 	15 	5,81 segundos 

3.7 Metodo dos Campos de Influencia 

Este processo baseia-se na demarcagao de regioes semelhantes pela uti-

lizagao de vetores que estabelecem a posigao de amostragem na imagem fonte para 

cada pixel da imagem intermediaria. 

Quanto mais prOximos os pontos estiverem dos vetores mais forte sera 

a influencia destes. 0 que significa que os pontos sofrem deformagOes segundo a 

deformacao dos vetores que os cercam. 

0 processo de demarcagio de semelhangas a mais simples do que para o 

metodo das malhas, uma vez que somente d necessario demarcar os contornos das 

imagens, nas regiOes de interesse. Contudo, esta demarcagao deve levar em conta 

que o metodo possui influencia global, i.e., todos os vetores influenciam no calculo 

da imagem intermediaria e, portanto, a alteragao de urn vetor pode alterar toda a 

imagem. 



4:t 	.giarar 
Figura 3.21: Seqiiencia de morphing entre duas imagens 
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Figura 3.23: Sobreposicio de imagens e vetores 
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Como exemplo a utilizada a figura 3.4 sobre a qual sio demarcados os 

vetores de influencia, sendo estes identificados na figura 3.22. 

Figura 3.22: Vetores de influencia 

Realizando a sobreposicio das figuras 3.4 e 3.22 origina-se a figura 3.23 

onde pode-se identificar as regiOes que sofrem deformacoes, atraves dos deslocamen-

tos sofridos pelos vetores. 

Para que este metodo seja melhor compreendido ele sera dividido em duas 

et apas 

• morphing corn urn par de vetores e 

• morphing corn multiplos pares de vetores 

que sio abordadas nas prOximas segOes. 
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Esta divisao se fez necessaria porque o metodo utiliza um principio basico 

que a estendido quando da utilizagio de varios vetores. 

3.7.1 Morphing corn Urn Par de Vetores 

Como exposto anteriormente o Metodo dos Campos de Influencia baseia-

se em vetores e, para o caso mais simples, utiliza urn vetor para a imagem fonte e 

um para a destino. 

Esses vetores sac, interpolados para gerar as imagens intermediarias que 

sap utilizadas pelo processo de cross-dissolve. 

Segundo Beier [BEI92] a interpolacao dos vetores pode ser efetuada de 

duas maneiras: 

• interpolacio linear dos pontos extremos dos vetores e 

• interpolacio do centro, direcio e tamanho dos vetores. 

Na interpolagio dos pontos extremos ocorre uma transformacio de escala 

no vetor quando este sofre uma operacio de rotacio vide figura 3.24. 

Figura 3.24: Interpolacio linear dos pontos de um vetor 

Ja o segundo tipo de interpolack pode ocorrer de forma inesperada pelo 

usuirio devido as transformacoes envolvidas, vide figura 3.25. 



Figura 3.25: Interpolagio do centro, direcio e tamanho de urn vetor 

A utilizacao de urn par de vetores e as variaveis envolvidas no calculo das 

imagens podem ser observadas na figura 3.26. 

Imagem Fonte Imagem Destino 

Figura 3.26: Utilizagio de urn par de vetores 

A variavel pazametrica u indica a posicao normalizada, pelo tamanho do 

vetor, do pixel da imagem intermediaria com relacio a este vetor. A variavel v indica 

a distancia perpendicular em pixels do ponto em questa() ate o vetor na posigio u. 

Como a variavel u e normalizada ela varies no intervalo [0; 1], a medida 

que o ponto a ser amostrado se afasta de um dos pontos extremos do vetor e se 

aproxima do outro, a negativa se estiver localizado abaixo do ponto P l  e maior que 
ti 

1 se situar-se alem da posigio de /52. 

Para o calculo de u utiliza-se 

(P - ).( 152 - PI)  
11'2 - P11 2  

(3.4) 
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onde P é urn ponto qualquer da imagem intermediaria. 

Esse calculo realiza uma projecao do vetor (P—P1 ) sobre o vetor (P2 —P1 ) 

que ao ser dividida pelo quadrado do modulo de (P 2  — P1) determina o intervalo de 

variagio normalizado, conforme mostra a figura 3.27. 

Figura 3.27: Projecio do vetor (P — P1 ) sobre (P2 — P.1 ) 

Ja para o calculo de v emprega-se 

v. 
(P — 1410erpendicular(152 — Pi) 	 (3.5) 

onde perpendicular() a uma funcio que retorna urn vetor perpendicular e de mesmo 

tamanho do vetor passado como parametro. Uma vez que existem dois vetores 

perpendiculares a urn vetor qualquer no piano a necessirio escolher urn e usa-lo 

consistentemente durante todo o processo de calculo. 

Esse vetor perpendicular pode ser facilmente encontrado pela inversio 

das coordenadas do vetor original e troca de sinal da primeira, por exemplo: 

perpendicular(5, 3) = (-3,5) 

e e o processo utilizado pelo sistema de morphing implementado. 



70 

Corn base nos calculos de 3.4 e 3.5 resta calcular a posicao ft que o ponto 

P da imagem intermediaria ocupa na imagem fonte. 

0 calculo de /5' pode ser denotado por 

ti 

v.perpendicular(P2  — Pi)  
- Pi 

(3.6) 

e e obtido aplicando-se os valores de u e v para o vetor (P 2  — Pi ) (vide figura 3.26). 

Este metodo realiza as operacoes de rotagio, translacio e escala segundo 

a orientacao, posicao e tamanho dos vetores e como a variivel u e normalizada pelo 

tamanho do vetor e v nao, a operacio de escala a efetuada de acordo com a diregio 

e comprimento do mesmo [BEI92]. 

Os pixels da imagem fonte s5,o copiados para a imagem intermediiria 

sendo necessaria uma etapa de recorte caso o valor encontrado para localize-se 

fora da imagem. Este processo pode ser visualizado pela figura 3.28. 

Imagem Fonte Imagem Destino 

Figura 3.28: Recorte de imagem 

Para se obter uma rotacio, basta rotacionar o vetor da imagem destino 

que a imagem sofrera a operagio. Forem, para que a mesma conserve suas pro-

porcoes, a necessario que os vetores permanegam corn o mesmo tamanho antes e 

depois da rotagio. 
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Para translacio basta mover o vetor, tambem tomando cuidado quanto 

ao tamanho para nao ocorrer uma operagio de escala. 

Todas as operacoes efetuadas com urn par de vetores sac) transformacoes 

afins, porem nem todas as transformagoes afins podem ser efetuadas, em especial, 

as transformacoes de escala uniforme nao sic) possiveis (vide figura 3.29). 

Figura 3.29: Operacio de escala nao uniforme 

3.7.2 Morphing corn Mtiltiplos Pares de Vetores 

Como exposto anteriormente a utilizack de virios pares de vetores 

uma extensio do caso particular de urn par de vetores, na qual a possivel especificar 

transformacoes complexas. 

Atraves da especificagio de vetores delimitando os contornos das imagens 

possivel estabelecer um vetor resultante que identifica a posicao do pixel P da 

imagem intermediaria na imagem fonte, conforme figura 3.30. 

Desta forma para cada ponto da imagem a necessirio o calculo do vetor 

resultante que e obtido pela interpolagio dos vetores (P, — P) oriundos dos calculos 

de 3.4 e 3.5. 
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Imagem Fonte Imagem Destino 

Figura 3.30: Mtiltiplos pares de vetores 

A interpolagao mencionada baseia-se em uma media ponderada das po- 
ti 

sicOes P, encontradas e os pesos levant em consideracio a distancia do pixel 15 , em 

questao, aos vetores. 

Esses pesos tambem estabelecem que pixels situados em cima dos vetores 

possuem alto grau de influencia sobre a imagem resultante, enquanto que, quanto 

maior, a distancia que os separam menor essa influencia. 

Uma equacao que satisfaz a essas exigencias encontra-se definida em Beier 

[BEI92] e pode ser expressa por 

peso = 
(a + dist) 

onde tamanho e o comprimento do vetor em questio, na imagem intermediaria, 
ti 

dist é a distancia do ponto P ao vetor e a, b e p sac) constantes introduzidas para 

proporcionar maior flexibilidade a formula. Assim se a e dist forem iguais a zero, 

o peso do vetor analisado sera infinito sobre o ponto, fazendo com que os pixels em 

cima deste vetor realizem uma deformacio bem comportada. Isto é, o usuario pode 

determinar onde a deformacio ocorrera. 

(tamanhoP)  b  
(3.7) 
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A variivel b determina como e a contribuicao dos vetores corn relacao 

distancia. Se for zero todos os vetores possuem o mesmo peso, caso contririo quanto 

maior o valor de b mais forte sera a influencia do vetor mais proximo ao ponto P. 

Ji a variivel p indica a contribuicao dos vetores segundo seus mOdulos. 

Ela varia no intervalo [0; 1] e caso seu valor seja zero todos os vetores possuem pesos 

relativos iguais, senao quanto maior o vetor maior o peso relativo deste. 

0 cilculo de dist deve levar em conta se a variivel u situa-se no intervalo 

[0; 1] ou nao, e pode ser definida como 

IP — 	 , 

	 u < 0 

dist = 	abs(v) , 0 < u < 1 • 

IP - 	, 	u > 1 

Baseado no cilculo da equacao 3.7 e nos vetores 	= 	- chega-se 

ao calculo ponderado da soma dos vetores 15i  

n 

SomaD = EDi .pesoi  
i=i 

e ao somatOrio dos pesos 

SomaP = Epesoi . 
i=i 

As equacoes 3.8 e 3.9 sao utilizadas para o ci1culo do ponto que e dado 

por 

-0 

(3.8) 

(3.9) 

SomaD 
SomaP 

(3.10) 
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e amostrado na imagem fonte. Desta forma o ponto 	constituido pela soma do 

ponto P, em questa°, da imagem intermediaria com o vetor resultante da media 

ponderada entre os vetores /5, calculados, o que pode ser visualizado e melhor com-

preendido atraves da figura 3.30. 

0 processo de deformagio de imagens conclui suas atividades quando 

tanto a imagem deformada da imagem fonte quanto a da destino estiverem geradas 

e suas caracteristicas se sobrepuserem, sendo entao iniciado o processo de cross-

dissolve. 

Esta etapa a identica a do Metodo das Malhas e realiza a fusio das 

imagens deformadas segundo uma interpolagao que define a velocidade do processo 

de Morphing. 

3.7.3 Restrigoes do Metodo 

0 Metodo dos Campos de Influencia impOe certas restricOes ao proces-

samento das imagens e estas devem ser conhecidas para se obter resultados satis-

fatorios: 

1. tamanho igual de imagens, 

2. 'Rimer° igual de vetores, 

3. cruzamento de vetores e 

4. deslocamentos irregulares. 

3.7.3.1 Tamanho Igual de Imagens 

Como para o Metodo das Malhas, neste metodo existe a necessidade de 

que tanto a imagem fonte quanto a destino possuam as mesmas dimensiies. 
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Esta restricao facilita o cilculo das imagens deformadas, uma vez que nao 

preciso calcular funcOes para interpolacio de tamanho. 

Assim, as imagens calculadas apresentam dimensOes iguais, e caso ne-

cessirio urn tamanho diferente para a imagem de saida, ela sofre uma operacio de 

escala ao termino do processo de morphing. 

3.7.3.2 NUmero Igual de Vetores 

Este metodo tambem necessita que o nUmero de primitivas de controle 

seja igual para ambas as imagens. 

Desta forma o mimero de vetores atribuidos para a imagem fonte deve ser 

igual ao numero de vetores da imagem destino, estabelecendo uma correspondencia 

direta entre elas. 

Esta correspondencia especifica as regi6es que sofrem deslocamentos e, 

portanto, e a responsivel pela funcao de mapeamento. 

Para que esta restricao seja respeitada os sistemas que implementam este 

metodo criam vetores em ambas as imagens, quando do estabelecimento das regi6es 

semelhantes, permitindo que estes sejam alterados posteriormente. 

3.7.3.3 Cruzamento de Vetores 

Esta a uma restricao imposta para que nas situagOes em que a variivel 

a for zero nao ocorra urn ponto no qual os pesos dos vetores que se cruzam sejam 

infinitos para todos eles. 

0 efeito produzido pelo cruzamento de vetores pode ser observado pela 

figura 3.31, sendo que este cruzamento deve ser evitado quando do estabelecimento 

das correspondencias. 
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Figura 3.31: Cruzamento de vetores 

Uma das formas utilizadas para evitar a interseccao de vetores é a veri-

ficagio do cruzamento. Esta verificagio é simples de ser realizada e, caso encontre 

dois ou mais vetores que se cruzem, deve identifica-los. Sendo seu calculo efetuado 

atraves da resolucio dos sistemas 

1  x(u) = u.s2  + (1— u).x l  

y(u) = u.y2  + (1 — u).yi  

e 

os quais devem satisfazer 

e 

1  x(v) = v.x4  + (1 — v).s3 

 y(v) = v.y4  + (1 — v).y3  

x(u) = x(v) 

y(u) = y(v) 



no intervalo 0 < u, v < 1. 

Se a resolucao dos sistemas encontrar valores para u e v no intervalo 

citado, os vetores utilizados para o calculo apresentam uma interseccao, a qual deve 

ser eliminada pela alteracao dos pontos extremos dos vetores. 

3.7.3.4 Deslocamentos Irregulares 

0 Metodo dos Campos de Influencia pode introduzir deformacoes inde-

sejaveis entre as linhas, conhecidas como "fantasmas". 

Essas deformacoes originam-se devido a certos deslocamentos sofridos 

pelos vetores que alteram a posicao de amostragem na imagem fonte. 

Os "fantasmas" podem ser melhor compreendidos atraves da figura 3.32, 

onde pode-se notar que quando urn dos vetores sofre urn deslocamento parte da 

imagem tambem se desloca, porem outra parte permanece fixa devido a contribuicao 

do segundo vetor. 

Figura 3.32: Ocorrencia de "fantasmas" [13E192] 

A parte que nao sofre deslocamentos e resultante de urn erro que pode 

ser evitado atraves 

77 

• de uma operacao de escala ou 
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• da inclusao de um novo vetor, 

conforme ilustrado pelas figuras 3.33 e 3.34. 
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Figura 3.33: Eliminacio de fantasmas por operacao de escala [BEI92] 

Figura 3.34: Eliminacio de fantasmas por inclusio de vetor [BEI92] 

Beier [BEI92] sugere a utilizagio de um sistema para identificar o apa-

recimento de "fantasmas". Segundo este sistema o usuario aponta na imagem in-

termediiria o ponto corn problema e este ponto a apresentado na imagem fonte, 

facilitando a identificagio dos vetores que ocasionam o erro. 

3.7.4 Resultados Obtidos 

A utilizack do Metodo dos Campos de Influencia na geracio de seqiien-

cias animadas de morphing tern demonstrado que este metodo a bastante otimi-

zado quando da demarcagio das regiiies semelhantes entre as imagens, porem seu 
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processamento a bastante lento se comparado corn o Metodo das Malhas. Esta 

caracteristica pode ser observada nas tabelas que seguem. 

A tabela 3.4 apresenta os resultados obtidos para a seqiiencia de de-

formacao de imagens apresentada pela figura 3.35. 

Tabela 3.4: Tempo de processamento para deformagio de imagens 

Resolucio 
das 

Imagens 

Ntimero 
de 

Vetores 

Tempo 
de 

Processamento 

Nlimero 
de 

Frames 

Tempo 
Medi° 

por Frame 

500x350 pixels 63 vetores 	4923,15 15 	328,21 segundos 

Da mesma forma observa-se atraves da tabela 3.5 que o processo de mor-

phing entre as imagens da figura 3.23 sofre urn aumento consideravel de processa-

mento, o conjunto dos resultados da aplicacao do metodo a apresentado pela figura 

3.36. 

Tabela 3.5: Tempo de processamento para morphing de imagens 

Resolucio 
das 

Imagens 

Ndmero 
de 

Tempo 
de 

Processamento 

NUmero 
de 

Frames 

Tempo 
Medic. 

por Frame Vetores 

500x350 pixels 63 vetores 	5365,95 segundos 15 	357,73 segundos 

E importante salientar que o result ado do metodo, i.e., as imagens gera-

das, quando as caracteristicas semelhantes sao devidamente demarcadas, nao apre-

senta diferencas dristicas se comparado ao Metodo das Malhas. A diferenca se di., 

como sera abordado no capitulo de analise dos resultados, nos tempos envolvidos 

nos calculos dessas imagens. 
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Figura 3.35: Seqiiencia de deformacio de uma imagem 
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Figura 3.36: Seqiiencia de morphing entre duas imagens 



3.8 Resumo 

Este capitulo descreveu os procedimentos envolvidos durante uma Me-

tamorfose Digital de Imagens (Morphing), bem como os metodos escolhidos para 

estudo. 

Como exposto esses metodos apresentam caracteristicas distintas para 

• transformacOes espaciais, 

• demarcacao de correspondencias e 

• reamostragem, 

as quais foram apresentadas, discutidas e alguns resultados individuais obtidos in-

troduzidos, originando uma representacao conceitual individual para cada urn dos 

metodos, representadas pelas figuras 3.37 e 3.38. 

Metodo des Manias 

Inkrpolseio dos Pootos de Controic 

Scanline Imsgem 
Fonts 

1 1  Etapa 

Flue 1 

Fase 2 H Maths Fonts 
Manesmento Direto 

Image& Fonts 
Deforms& 

Reamostragem I 

Imes= 
Destino 

Pak I 

Fres 2 

Image& 
Intermediftria 

I Croas—dissolve 

I Maths Destino t  r Etapa Msetesmento Direto 
Reamostragcm 	I H Image& Destino 

Deforms& 

Figura 3.37: Representacao conceitual para o Metodo das Malhas 
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Metodo dos Campos de Influencia 
Imagem 

Fonte 
Interpolacao dos Vetores 

Scanline 
Imagem Fonte 

Deformada 
Vetores 	Fonte 

Calculo de P' 
Imagem 

Intermodiftria 
Maperunento Inverso I Cross—dissolvel---0. 

I Reamostragem I 
Imagem 

Destino 
Imagem Destino 

Deformada Vetores Destino 

Figura 3.38: Representacao conceitual para o Metodo dos Campos de Influencia 
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4 ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1 Introducio 

Neste capitulo sao apresentados resultados obtidos, atraves do sistema de 

teste implementado, para o Metodo das Malhas e para o Metodo dos Campos de 

Influencia 1 , bem como uma analise dos mesmos. 

Os resultados apresentados dizem respeito ao tempo de processamento 

gasto na elaboracao das imagens intermediarias, para diferentes resolucoes e ntimero 

de primitivas de controle. 

Por primitivas de controle entende-se os dispositivos basicos utilizados 

para determinacao de correspondencias entre as imagens, o que para o primeiro 

metodo estudado e representado pelos pontos de controle, enquanto que para o 

segundo sao empregados vetores. 

Tambem sao estabelecidas analises do consumo de memOria e tempo gasto 

para determinacao das correspondencias entre as imagens fonte e destino. 

Por fim e realizado urn quadro comparativo entre os metodos, onde sali-

enta-se vantagens e desvantagens da utilizacao de cada urn. 

E importante salientar que tanto para o Metodo das Malhas, quanto 

para o Metodo dos Campos de Influencia, as imagens utilizadas para calculo dos 

tempos de processamento possuem iguais resolucoes horizontais e verticais. Este 

procedimento foi utilizado para simplificar a analise dos resultados, uma vez que 

elimina a necessidade de identifica-las separadamente. Tambem, no caso do Metodo 

1 0s resultados foram obtidos em uma estacio de trabalho SiliconGraphics Iris Crimson Elan. 
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das Malhas, o ntimero de pontos de controle horizontais a igual ao ntimero de pontos 

verticais. 

4.2 Analise do Metodo das Malhas 

Esta segio apresenta-se dividida em tres subseciies. A primeira apresenta 

uma analise do algoritmo de Morphing no que diz respeito a tempo de processamento. 

A segunda apresenta o consumo de memOria do Metodo das Malhas e a terceira 

analisa o metodo corn relacao ao tempo gasto para atribuicao de correspondencias. 

4.2.1 Analise do Tempo de Processamento 

Aplicando-se o algoritmo do Metodo das Malhas para elaboracio de ima-

gens intermediarias obteve-se a tabela 4.1. Nela encontram-se distribuidos os tempos 

de processamento, em segundos, envolvidos no calculo de imagens deformadas a par-

tir da imagem fonte, quando da variagao da resolugio, em pixels, e do mimero de 

pontos de controle. 

Observa-se atraves da tabela 4.1 que o tempo gasto na elaboracio das 

imagens aumenta consideravelmente quando a resolucio das imagens fonte e destino 

modificada e este aumento representa urn acrescimo nao tao expressivo quando 

da alteragio do mimero de pontos de controle das malhas de correspondencia, para 

uma mesma resolucao de imagens. 

0 fenomeno descrito acima pode ser melhor entendido atraves da figura 

4.1, que representa o aumento do tempo de processamento representado na tabela 

4.1. 

Concentrando a analise na variagao do tempo de processamento corn 

relacao a resolugio das imagens, a figura 4.2 a obtida. Nela apresentam-se dis- 
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Tabela 4.1: Variacao do tempo de processamento para deformacio de imagens 

Resolucio 100 
x 

100 

200 
x 

200 

300 
x 

300 

400 
x 

400 

500 
x 

500 

§
 M  §  

700 
x 

700 

800 
x 

800 

900 
x 

900 

1000 
x 

1000 Malha 
05x05 0,169 0,650 1,500 2,639 4,310 5,899 8,079 10,580 13,340 16,539 
10x10 0,179 0,680 1,580 2,680 4,130 5,980 8,090 10,589 13,449 16,679 
15x15 0,200 0,700 1,539 2,699 4,180 5,980 8,840 10,639 13,620 16,709 
20x20 0,210 0,710 1,550 2,760 4,250 6,100 8,250 10,789 13,740 17,439 
25x25 0,220 0,740 1,580 2,799 4,490 6,130 8,420 11,289 14,230 16,950 
30x30 0,240 0,770 1,630 2,840 4,350 6,240 8,529 11,329 13,840 17,100 
35x35 0,260 0,980 1,660 2,920 4,420 6,340 8,530 11,019 13,910 17,169 
40x40 0,279 0,840 1,830 2,970 4,610 6,419 8,830 11,150 14,050 17,360 
45x45 0,299 0,870 1,750 2,979 4,519 6,460 8,660 11,289 14,149 17,460 
50x50 0,320 0,909 1,789 3,029 4,620 6,539 8,750 11,380 14,310 17,570 

Determapie Mf loa 	M enu, 

Figura 4.1: Variag5.o resolucio x malha x tempo de processamento 

postos os tempos envolvidos nos calculos das imagens deformadas para diferentes 

resolucoes. 

Corn base nos dados, na analise do algoritmo e nos grificos tracados 

conclui-se que o metodo, corn relacio ao aumento de resolugio de imagens, apresenta 

desempenho 

0(R2 ) 

onde R representa a resolucao das imagens fonte e destino. 
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Figura 4.2: Variagio resolugio x tempo de processamento 

Para confirmar a anilise, o grifico bilogaritmico da fungio foi elaborado 

e a figura 4.3 obtida. Nela observa-se que a tendencia do grifico a um conjunto 

de retas, o que confirma a complexidade encontrada inicialmente pelo estudo do 

algoritmo. 

Defenaspio Maeda dr Manus 

Tempo Proessenento 

10 

100 
	

300 	400 
	

300 	900 700 800 900 1000 

amia010 

Figura 4.3: Variagio bilogaritmica resolugio x tempo de processamento 

Tambem observa-se, na figura 4.3, que variagoes ocorrem e, por essa razio, 

a expressio tendencia foi empregada. Essas variacCies ocorrem devido a limitagoes 

impostas pelo hardware utilizado pars testes, uma vez que a variagio do tempo de 

processamento a muito pequena e o processo sofre escalonamento. 
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Corn relacio a variacio das malhas de correspondencias, o desempenho 

0( M 2 ) 

onde M representa a variagio das malhas, foi inicialmente encontrado. Uma anahse 

mais cuidadosa corn a utilizacao de graficos, mostrou que havia outros detalhes a 

considerar. 

Foi observado que, a medida que a resolucio aumentava, as curvas dos 

graficos das variagoes das malhas ta,mbem sofriam modificacoes em seu formato. 

Deste ponto, partiu-se para uma reavaliagio das rotinas envolvidas no calculo das 

imagens e verificou-se que realmente o calculo das malhas, em determinados pon-

tos, valia-se da resolucio das imagens para construcio das fungoes de mapeamento, 

dando origem a urn desempenho denotado por 

0(M2  M.R) 

onde M e a variacio das malhas e R representa a resolugio das imagens. 

Os grificos das variagOes do tempo de processamento corn relacio ao 

aumento das dimensoes das malhas podem ser visualizados atraves das figural 4.4 

e 4.5, sendo que o segundo apresenta a variacio bilogaritmica do primeiro. 

Da mesma forma que para as resolucOes, para a variacio das malhas, 

tambem foram encontradas variacoes no comportamento dos tempos de processa-

mento, e esters podem ser identificadas na tabela, e devem-se as restricoes imposters 

pelo sistema computacional utilizado para testes. 
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Deformacslo Metodo dam Wham 

Tempo Proceammento 

20 

15 

10 

0 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 

M.Ih. 

Figura 4.4: Variagio malha x tempo de processamento 

Baseado nos tempos referidos acima, bem como nos desempenhos dos 

algoritmos e no conteido exposto no capitulo 3, resta, para o Metodo das Malhas, 

analisar o tempo de processamento gasto no processo de Morphing. 

Como visto, o processo de Morphing emprega a deformacao de imagens 

duas vezes. Uma para tornar a imagem fonte compativel corn os contornos da ima-

gem destino e outra na operacao inversa, isto é, tornar a imagem destino compativel 

corn os contornos da imagem fonte. Portanto, a presumivel que o tempo de proces-

samento seja no mfnimo duas vezes maior que para o processo de deformacao de 

imagens. 

A tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos para diferentes resolucoes e 

primitivas de controle, para o efeito de Morphing. 

Atraves da tabela 4.2 tambem foi possivel elaborar os graficos apresenta-

dos pelas figuras 4.6 e 4.7 que representam a variacio de tempo de processamneto 

corn relagio a resolucio e as malhas de correspondencias, respectivamente. 

Da observacao dessas figuras, da tabela e do algoritmo descrito no capi-

tulo 3 chega-sea conclusao que o efeito de Morphing possui desempenhos iguais aos 
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Deformaplo Melo& dal Malhae 
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MW 

Figura 4.5: Variagio bilogaritmica malha x tempo de processamento 

Tabela 4.2: Variagao do tempo de processamento para morphing de imagens 

Ftesolugio 100 200 
x 

200 

300 
x 

300 

400 
x 

400 

500 
x 

500 

600 
x 

600 

700 
x 

700 

800 
x 

800 

900 
x 

900 

1000 
x 

1000 MaIlia 
x 

100 

05x05 0,350 1,339 3,060 5,389 8,490 12,070 16,300 21,700 26,830 33,230 
10x10 0,370 1,389 3,190 5,449 8,500 12,580 16,289 21,689 27,000 33,350 
15x15 0,419 1,420 3,130 5,579 8,610 12,159 17,600 21,889 27,349 33,900 
20x20 0,409 1,450 3,159 5,810 8,480 12,689 16,670 21,819 28,220 34,240 
25x25 0,450 1,500 3,220 5,850 8,820 12,350 16,819 22,250 28,190 33,839 
30x30 0,470 1,560 3,290 5,689 8,709 12,599 17,500 22,259 27,779 35,080 
35x35 0,500 1,780 3,380 5,789 8,750 13,009 17,069 22,159 27,870 34,960 
40x40 0,539 1,680 3,539 5,880 9,110 12,790 17,909 22,469 28,089 34,580 
45x45 0,579 1,729 3,540 5,920 9,080 12,929 17,349 22,440 28,310 35,880 
50x50 0,620 1,790 3,669 6,049 9,199 13,270 17,519 22,769 28,609 35,350 

do efeito de deformacio e o tempo envolvido no processo de calculo a superior ao 

dobro do encontrado anteriormente no processo de Warping. 

Esse acrescimo de tempo deve-sea adigio da etapa de cross-dissolve, a 

qual nap ocorre nos processos de deformagio de imagens e aumenta o tempo total. 

Esta adicao de tempo corresponde ao tempo gasto para se percorrer toda a imagem 

realizando a fusio e, portanto, a da ordem de 

0(R 2 ) 
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Figura 4.6: Variacao resolucao x tempo de processamento 

onde R representa a resolucao. 

Para uma mesma resolucio, o tempo de cross-dissolve a fixo, nao impor-

tando a variagio das malhas. 

Assim o tempo total utilizado para calculo de Morphing pode ser definido 

por 

T Pmorphing = 2 • T Pdef arm. + cross—dissolve 

onde T P - morphing é o tempo necessirio para realizagio do processo de metamorfose 

entre imagens, T P - de f orm é o tempo envolvido no processo de deformacio de imagens 

e cross-dissolve representa o tempo utilizado pelo processo de fusao de imagens. 
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Morphing Metodo daa Ma!has 
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Figura 4.7: Variagio malha x tempo de processamento 

4.2.2 Analise do Consumo de MemOria 

0 Metodo das Malhas necessita a alocacio de memOria para a imagem 

fonte, para a imagem destino, para as imagens deformadas 2  e para a imagem inter-

mediaria. 

A principio essas areas representam o consumo total de memOria ne-

cessario para armazenamento das imagens, porem uma analise dos procedimentos 

envolvidos no calculo das imagens deformadas mostra que entre a 1 °  e a 20  etapas 

do metodo existe a necessidade de urn buffer adicional que armazena a imagem corn 

deformacOes horizontais e que a utilizado para a realizacao das deformagoes verticais. 

Os buffers de imagem devem possuir tamanho suficiente para armazenar 

as componentes RGB que compoem a cor de cada pixel. Como para urn sistema 

TRUE COLOR 3  a variagio nap passa de 256 niveis por canal de imagem, cada 

componente pode ser armazenada ern 1 byte. 

2 Nao existe necessidade de se alocar espaco de mernOria para as imagens deformadas, em uma 
operacio de deformasio, pois a imagem intermediaria a utilizada. 

3 Um sistema é dito TRUE COLOR quando permite representar uma quantidade de cores equi-
valente a 2 24 . Esta quantidade permite 256 variacOes para cada componente RGB. 
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Assim o tamanho dos buffers pode ser calculado por 

Tamo.ffer = 3 . 

onde TaMbuf fer representa o tamanho em bytes necessario para armazenar uma 

imagem, R e a resolucio da imagem e a constante 3 indica o ntimero de bytes 

minimo para representar as componentes RGB. 

Tambem sin empregados pela rotina de calculo, vetores para armazena-

mento temporario das funcoes de mapeamento. 

Esses vetores possuem tamanho proportional a resolucao das imagens e 

armazenam os ponderadores utilizados para o calculo das deformacoes. Sao definidos 

como variaveis em ponto flutuante e expressos por 

Tam„et  = R . tamanhopf  

onde Tam„{  representa o tamanho em bytes dos vetores, R e a resolugao da imagem 

e tamanhopf e o tamanho em bytes para variaveis em ponto flutuante. 

Quanto as malhas de correspondencias a necessario alocar memOria para 

a malha fonte, a malha destino e a malha intermediaria 4 . Porem uma analise mais 

aprofundada do algoritmo mostra que sao empregadas duns tabelas para armaze-

namento temporario das coordenadas das malhas para todas as linhas/colunas das 

imagens. Estas tabelas resultam do calculo das Fases 1 das duas etapas do Metodo 

das Malhas, vide 3.5.1.1 e 3.5.2.1. 

4A malha intermediaria é utilizada para armazenar as coordenadas obtidas atraves da inter-
polacio entre as coordenadas das malhas fonte e destino. 
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atraves de A area alocada para as malhas de correspondencias pode ser determinada 

Tam maiha  = M2  . tarnanhorf  

onde Tammaiha  e a area em bytes necessaria para armazenamento das malhas, M 
a dimensio das malhas e tamanhopf  é o tamanho em bytes para varialveis em ponto 
flutuante. 

As tabelas necessitam de uma area estimada por 

Tamtab = R M . tamanhopf  

onde Tamtab  e o tamanho em bytes das tabelas para curvas, R e a resolugio das ima-
gens, M representa a dimensio das malhas e tamanhoh, e o tamanho das variaveis 
em ponto flutuante. 

Uma vez determinadas as areas das malhas de correspondencias, ne-

cessarias para o calculo das fungoes de mapeamento, e a area das imagens, chega-se 
a 

determinagao do consumo de memciria do Metodo das Malhas que a dado por 

M erntotal = 4 • T aMtnif f + 7 . Tamyet  + 3 . Tammaiho  + 2 . Tam tab  

para o efeito de Warping, ou 

Memtotat = 6 . Tamb uf f  „ + 7 . Tam„et  + 3 • Tammalha + 2 . Tamtab 

para o efeito de Morphing. 
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4.2.3 Analise da Determinacao de Correspondencias 

A anilise do tempo necessirio para se estabelecer as correspondencias 

entre as imagens a urn tanto subjetiva, uma vez que baseia-se na experiencia do 

usuirio. Porem, a fim de propiciar dados para estabelecer uma comparacao entre 

os metodos, ela sera abordada. 

Como exemplo ilustrativo sao utilizadas as imagens da figura 3.4. Sobre 

elas foram demarcadas as correspondencias (vide figura 3.8) e o tempo necessirio 

para essa demarcacao cronometrado, gerando a tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Tempo utilizado para determinacao de correspondencias 

Resolucito 	Dimensoes 	Tempo 
des 	 da 	 de 

Imagens 	Malha 	Demarcactio 

500x350 pixels 25x25 pontos 90 =autos 

0 tempo de demarcacao foi estimado atraves de uma media entre os 

tempos encontrados, sendo que para cada amostragem nao ocorreram flutuacoes, 

sobre a media, superiores a 15 min. 

Como visto, o tempo utilizado no processo de demarcacao de corres-

pondencias pode variar de acordo com a experiencia do usuirio. Desta forma, o 

mesmo usuirio determinari os tempos de demarcacao para o Metodo dos Campos 

de Influencia. Tambem a importante salientar que o conhecimento dos metodos, por 

parte do usuirio, e o mesmo. 

Pode- se concluir que o tempo gasto para determinacao das corresponden-

cias entre as imagens fonte e destino e o gargalo do Metodo das Malhas e, se esta 

caracteristica for melhorada, aumentari o desempenho do metodo. 



4.3 Analise do Metodo dos Campos de 
Influencia 

Como na secio anterior, esta tambem apresenta-se dividida em tres sub-

secoes que englobam as analises de 

• tempo de processamento, 

• consumo de memOria e 

• determinacio de correspondencias 

para o Metodo dos Campos de Influencia. 

4.3.1 Analise do Tempo de Processamento 

Ao utilizar o Metodo dos Campos de Influencia para calculo des imagens 

intermediaries para o efeito de deformacio, obteve-se a tabela 4.4. Esta tabela 

apresenta o tempo gasto em processamento, expresso em segundos, ao se variar a 

resolucao e o ntimero de vetores empregados para atribuicao de correspondencias. 

Tabela 4.4: Variacio do tempo de processamento para deformacio de imagens 

Resoluciiki 100 200 
x 

200 

300 
x 

300 

400 
x 

400 

500 
x 

500 

600 
x 

600 

700 
x 

700 

800 
x 

800 

900 
x 

900 

1000 
x 

1000 Vetores 
x 

100 

01 0,630 2,490 5,630 9,970 15,579 22,490 30,680 40,000 50,470 62,279 
04 2,370 9,470 21,360 37,930 59,259 85,399 116,309 151,840 192,380 237,090 
07 4,120 16,480 37,130 65,970 103,090 148,509 202,220 264,060 334,069 412,570 
10 5,870 23,460 52,819 93,860 146,670 211,279 287,649 375,649 475,329 586,830 
13 7,610 30,430 68,509 121,759 190,269 274,049 373,100 487,409 616,579 761,230 
16 9,360 37,409 84,200 149,650 233,850 336,909 458,539 598,870 759,030 935,639 
19 11,130 44,429 100,009 177,769 277,779 400,080 544,649 711,550 900,269 1111,360 
22 12,880 51,500 115,889 206,000 322,580 463,620 631,149 824,320 1043,160 1291,589 
25 14,640 58,480 131,610 233,930 365,570 526,450 716,669 936,030 1184,549 1492,429 
28 16,389 65,460 147,389 261,850 409,130 589,230 802,110 1047,600 1325,789 1636,810 
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Corn base na tabela 4.4 observa-se que o aumento do tempo de proces-

samento a maior quando da alteragao da resolueio da imagem do que quando do 

aumento do nUmero de vetores. 

Para entender essas variaeOes a figura 4.8 foi elaborada e apresenta o 

grafico de variacio do tempo de processamento em funeao da resolugao das imagens 

e do rnimero de vetores empregados. 

13.64949143111adelkoCampos Oldham& 

Tempo Procesfflamatto 

Figura 4.8: Variacio resolugio x vetores x tempo de processamento 

Direcionando a analise para a variacao do tempo de processamento em 

funeao da modificagao da resolueao das imagens, obteve-se o grafico apresentado na 

figura 4.9. Nela observa-se que corn o acrescimo de resolugao o tempo necessario 

para calculo aumenta exponencialmente. 

Atraves da analise do algoritmo empregado pelo metodo chegou-se 

hipOtese de que o Metodo dos Campos de Influencia possuia desempenho 

0(R2 ) 

onde R representa a resolueao das imagens. 

Restava, baseado nos dados da tabela 4.4, comprovar essa hipOtese. As-

sim, foi tracado o grafico bilogaritmico das fune6es utilizadas na figura 4.9, e pode-se 
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Figura 4.9: Variagao resolucao x tempo de processamento 

chegar a uma confirmagio da complexidade anteriormente encontrada. Esse grafico 

pode ser visualizado na figura 4.10. 

Derormamio Sletodo doe Campos de Innuendo 

100 200 3141 	400 

RawdecAo 

spp 600 700 SOO 900 1000 

Figura 4.10: Variacao bilogaritmica resolugio x tempo de processamento 

Quanto a variacio do tempo de processamento em funcao ntimero de ve-

tores empregados, pode-se chegar a figura 4.11. Nela observa-se que a variacao do 

tempo de processamento a proporcional a variagao do ntimero de vetores emprega-

dos. 
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Figura 4.11: Variagao vetores x tempo de processamento 

Desta forma conclui-se que o acrescimo de tempo no processo de calculo 

linear e segue o acrescimo do !turner° de vetores, sendo o desempenho denotado 

por 

0(V) 

onde V e o ntimero de vetores empregados. 

Para confirmar a anilise, foi utilizado o grifico bilogaritmico das fungoes 

utilizadas na figura 4.11 e obteve-se a figura 4.12, onde pode-se observar a linearidade 

do crescimento do tempo em fun*, do acrescimo de vetores. 

Pela analise do algoritmo e observagio dos graficos tracados, chega-se 

a conclusio que o desempenho do metodo pode ser expresso pela combinagao dos 

desempenhos quanto a resolugao e mimero de vetores e pode ser expresso por 

0(R2  . V) 

LiFRGS 
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Figura 4.12: Variagio bilogaritmica vetores x tempo de processamento 

onde R representa resolugio e V representa o nilmero de vetores de correspondencias. 

Quanto ao tempo de processamento resta analisar, para o Metodo dos 

Campos de Influencia, o efeito de Morphing. 

Como visto no capitulo 3, os calculos empregados na determinacio do 

ponto de amostragem na imagem fonte devem ser efetuados para todos os pontos 

da imagem intermediaria e, uma vez determinados, a realizada a atribuicao do valor 

da cor encontrada. Na elaboragio do calculo da posicao a ser amostrada, varias 

variaveis computadas sao compartilhadas, tanto para o efeito de deformagio quanto 

para o efeito de Morphing. 

A diferenca entre os processos esti no calculo das equacOes 3.6 e 3.10. 

Para o efeito de deformacio, apenas a calculada a posicio de amostragem na imagem 

fonte, enquanto que para o efeito de Morphing este calculo tambem a efetuado 

sobre os pontos da imagem destino. Porem, como os valores encontrados podem 

ser compartilhados para a maior parte do processo o acrescimo de tempo nao a tao 

significativo como o encontrado para o Metodo das Malhas. 
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Esse acrescimo de tempo pode ser observado na tabela 4.5, a qual apre-

senta os tempos de processamento, medidos em segundos, envolvidos no calculo de 

Morphing entre imagens, para o Metodo dos Campos de Influencia. Os tempos 

encontram-se dispostos conforme a variagio da resolucio das imagens e do ntimero 

de vetores empregados. 

Tabela 4.5: Variacio do tempo de processamento para morphing de imagens 

Resoloci° 100 
x 

100 

200 
x 

200 

300 
x 

300 

400 
x 

400 

500 
x 

500 

600 
x 

600 

700 
x 

700 

800 
x 

800 

900 
x 

900 

1000 
x 

1000 Vetores 

01 0,719 2.919 6,580 11,700 18,310 26,320 35,849 46,740 59,100 73,009 
04 2,650 10,569 23,799 42,309 66,120 95,180 129,580 169,169 214,069 264,159 
07 4,529 18,149 40,860 72,630 113,519 163,439 222,490 290,710 367,670 453,820 
10 6,450 25,810 58,089 103,250 161,370 232,350 316,269 413,030 522,720 645,240 
13 8,370 33,470 75,320 133,880 209,230 301,269 410,090 535,670 677,809 836,709 
16 10,279 41,060 92,389 164,279 256,950 369,579 503,090 657,150 831,529 1026,469 
19 12,190 48,669 109,490 194,980 304,179 438,009 597,049 778,659 985,490 1216,549 
22 14,099 56,279 126,580 225,029 351,639 506,380 689,360 900,220 1141,280 1406,529 
25 16,000 63,859 143,679 255,389 399,090 574,720 782,280 1021,690 1293,080 1596,300 
28 17,191 71,519 160,759 285,769 446,539 643,060 875,319 1143,189 1446,850 1786,149 

Ainda para o efeito de Morphing deve-se considerar o tempo envolvido no 

processo de cross-dissolve que, como visto para o Metodo das Malhas, a da ordem 

0(R 2 ) 

onde R representa a resolucio das imagens. Para uma mesma resolucao o tempo 

de cross-dissolve a fixo, nao importando a variacio do ntimero de vetores de corres-

pondencias. 

Da observacio da tabela 4.5 e do algoritmo exposto no capitulo 3, chega-se 

a constatacio que o tempo de processamento envolvido no processo de metamorfose 

entre imagens pode ser definido por 

T Prno,phing  = mor . T Pae  form  + cross-dissolve 
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onde T P„,orplung  e o tempo de processamento para o processo de Morphing, mor 

representa o incremento no tempo de processamento para o efeito de deformagao, 

T Pdeform é o tempo necessario para calculo do efeito de Warping e cross-dissolve 

o tempo utilizado pelo processo de fusio de imagens. 

4.3.2 Analise do Consumo de MemOria 

Para o calculo das imagens intermediarias, o Metodo dos Campos de 

Influencia necessita alocar memOria para a imagem fonte, para a destino, para as 

imagens deformadas e para a imagem intermediaria. Do mesmo modo que para o 

Metodo das Malhas nao existe necessidade de se alocar espago de memOria para as 

imagens deformadas, em uma operagio de deformacio, pois a imagem intermediaria 

utilizada. 

Essas regioes representam o consumo total de memOria para armazena-

mento de imagens. 

Como visto na segio anterior, para se armazenar uma imagem em urn 

sistema TRUE COLOR a necessirio urn buffer corn tamanho denotado por 

Tam buffer = 3 . R2  

onde Tarn b uffer  e o tamanho em bytes dos buffers para imagens, R representa a 

resolugio das imagens e a constante 3 indica o rnimero de bytes necessarios para 

representar a cor. 

A diferenca na quantidade de memOria corn relagio ao Metodo das Malhas 

reside no fato da utilizagio de mapeamento inverso, pois apenas sao calculadas as 

posicoes de amostragem e esta operagio nit) exige armazenamento temporario de 

imagens. 
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Quanto aos vetores, é necessario armazenar as coordenadas dos pontos 

extremos de cada urn e, para tanto, a estrutura 

vetor = 

Y2 

foi definida. Essa estrutura é utilizada para armazenamento dos vetores fonte, des-

tino e intermediarios 5 . 

Desta forma, a quantidade de memOria necessaria para os vetores de 

influencia é dada por 

Tanz vet  = N . tamanhovetor 

Tainvet  é o tamanho em bytes para armazenar os vetores de influencia, N é o ntimero 

de vetores empregados e tamanhooaor é o tamanho em bytes da estrutura vetor. 

Uma vez determinadas as areas necessaries para os vetores e os buffers de 

imagens, chega-se a determinacao do consumo de memoria do Metodo dos Campos 

de Influencia, o qual pode ser expresso segundo 

Mem totaj = 3 . 7'  am buf fer + 3 Tam 

para o efeito de Warping, onde as constantes representam o mimero de buffers para 

imagens e o numero de buffers para vetores, respectivamente, ou 

5 0s vetores intermediarios resultam do calculo da interpolacio entre os vetores fonte e destino. 
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Memtetai = 5 • Tam buffer + 3 Tamvet 

para o efeito de Morphing, onde o acrescimo dos buffers para imagens deve-se 

adicao dos buffers para as imagens deformadas. 

4.3.3 Analise da D et erminagao de Correspondencias 

Como visto no Metodo das Malhas essa analise a subjetiva, pois baseia-se 

na experiencia do usuirio que estabelece as correspondencias. Todavia, para efeito 

de comparagao entre os metodos, a usado. 

0 exemplo utilizado para teste sera o mesmo empregado pelo Metodo das 

Malhas, mudando apenas a forma como sac, realizadas as correspondencias entre as 

imagens. A figura 3.23 apresenta os vetores demarcados sobre as imagens utilizadas, 

e o tempo gasto na determinacao destas demarcacoes a apresentado na tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Tempo utilizado para determinacio de correspondencias 

ResoInca° 
das 

Imagens 

Ishimero 
de 

Vetores 

Tempo 
de 

Demarcacio 

   

500x350 p ixels 80 vetores 
	

15 minutos 

Da mesma forma que para o metodo anterior, o tempo foi estimado 

atraves de uma media entre os tempos encontrados, sendo que nit) foram cons-

tatados desvios superiores a 10 minutos sobre esta media. 

Baseado no exposto, conclui-se que o tempo e a facilidade de atribuicao 

de correspondencias entre as imagens sao os fatores que mais colaboram para a 

utilizacao do Metodo dos Campos de Influencia. Pois o tempo de processamento 

muito elevado. 
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4.3.4 Analise Comparativa entre os Metodos 

Nesta secao é apresentado um quadro comparativo entre o Metodo das 

Malhas e o Metodo dos Campos de Influencia. 

Para tanto, a necessario introduzir o conceito de bottleneck. Esta definicao 

definicao se faz necessaria, porque na tabela de comparagOes o termo sera utilizado 

para indicar urn dos problemas apresentados por um dos metodos. 

Bottleneck a urn problema presente em todos os metodos de deformacao de 

imagens que empregam algoritmos baseados em dois passos [COS92]. Ele consiste 

na ma, formacao da imagem final devido a uma distorgio na imagem temporaria 

utilizada pelos algoritmos. 

Assim, quando o problema ocorre, nao existe informagio suficiente para 

o calculo correto do 2° passo da deformagio e este problema tern origem nos casos 

em que a necessaria a realizacio de uma rotacao acentuada na imagem. 

Tendo introduzido o problema, resta realizar a comparacao entre os me-

todos, a qual pode ser observada no quadro apresentado na figura 4.13. 

Atraves da observacio do quadro, nota-se que a uniao dos dois metodos, 

englobando as vantagens de cada urn, pode dar origem a urn metodo mais eficiente. 

Este metodo hibrido foi mencionado no capitulo 3, utiliza primitivas de 

controle dos metodos estudados e e denominado "Field Controlled Spline Mesh War-

ping" [COS92]. 

Ele utiliza os vetores do Metodo dos Campos de Influencia para deformar 

os pontos de controle das malhas do Metodo das Malhas. Desta forma, une a 

eficiencia dos dois metodos apresentados neste trabalho e pode ser encontrado com 

uma maior abordagem em Costa [C0S92]. 
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Metodo das Malhas Metodo dos Campos de Influencia 

• Alta veloeidade de processamento • Nilo apre,senta Bottleneck 

• Controic local • Facilidade na atribuicao de correspondencias 

• Complexidade 0(R2) • Bab, consumo de memoria 
Van tagens 

• Facilidade na identificacao a con-cello de arms • Transformacdes globais facilitadas 

• Nilo necessita =ode • NA° necessita acumuladores 

• Identiticaceo 	visual 	dos 	regales 	onde 	ocorrenlo 	as 

deformacaes 

• Bottleneck devido ao algoritmo de dois passos utilized° • Raise velocidade de processamento 

• Alto tempo pare determinacflo dos corresponddncias • Complexidade 0(R
2

.V) 

Desvantagens 
• Alto consumo de memaria • Fantasmas 

• Foldover • Recorte 

• Necessita acumuladoces • Neoessidade de urn process° pare identificacao de comp o 

mapeamento foi realized° 

Figura 4.13: Comparacio entre os metodos de Morphing 

4.4 Resumo 

Neste capitulo foram apresentados resultados obtidos quando da uti-

lizacio do Metodo das Malhas e do Metodo dos Campos de Influencia, na obtencio 

de Warping e Morphing de imagens. 

Esses resultados foram analisados e dizem respeito ao tempo de processa-

mento necessario para elaboracaz das imagens intermediarias entre as imagens fonte 

e destino. 

A anilise mostrou que os metodos possuem complexidades, necessidade 

de memOria e tempo para atribuicao de correspondencias diferentes. 

Tambem foi elaborado urn quadro comparativo, no qual pode-se organi-

zer de forma esquematizada, as vantages e desvantagens de cada urn dos metodos 

estudados. 

Por fim foi sugerida, baseado no conteudo exposto e no quadro elaborado, 

a unificagio dos metodos, gerando urn metodo hibrido que engloba as vantagens de 
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cada urn. Este metodo hibrido encontra-se detalhado em maior profundidade no 

trabalho de Costa [C0S92], no qual tambem sac) introduzidos resultados da aplicacao 

do mesmo. 



5 CONCLUSOES 

0 mercado publicitario, em conjunto com o cinematografico, vem cres-

cendo muito rapidamente e, para que esse crescimento continue, existe a necessidade 

de uma continua renovacio. 

Essa renovacio diz respeito a tecnicas de efeitos especiais empregadas 

para atrair urn maior numero de clientes, para o mercado publicitario, e expectado-

res, para o mercado cinematografico. 

Assim, desde o momento em que esses mercados descobriram a Com-

putacio Grafica, e os efeitos por ela proporcionados, ocorreu a uniio entre esses 

diversos ramos de atividades, que a principio nao possuiam relacio, mas que em 

uma analise mais cuidadosa, se complementam. 

Essas atividades sao ditas complementares, porque 

• os mercados publicitario e cinematografico elaboram a criacio artistica 

de urn efeito desejado, e 

• a Computacao Grafica a capaz de transformar a ideia basica criada, em 

urn efeito representado numericamente em urn computador. 

Dentre os efeitos criados, urn dos que mais se destacou foi a interpolagio 

entre imagens digitais [SOR92]. 

Essa tecnica permite realizar uma metamorfose entre duas imagens dis-

tintas, produzindo uma seqiiencia de transigio entre as imagens fonte e destino. 

A seqiiencia de transicao a obtida atraves de deslocamentos, que podem 

ocorrer de diversas formas, e uma operagio de fusio entre imagens. Portanto, esses 

deslocamentos mereceram um estudo mais aprofundado. 
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0 estudo objetivou a compreensao e analise de funcionamento dos meto-

dos utilizados para realizacio de metamorfose entre imagens, sendo suas tres prin-

cipais metas: 

• pesquisar os metodos existentes, bem como as estruturas utilizadas e seus 

funcionamentos; 

• implementar urn sistema de testes, a fim de gerar resultados de analise 

para os metodos escolhidos, e 

• analisar os resultados obtidos pelo sistema, destacando o desempenho dos 

metodos e salientando as suas vantagens e desvantagens. 

Tendo atingido o objetivo do trabalho, foi possivel concluir que o tempo 

necessario para a gerag5,o das imagens nao a tao significativo quanto o tempo gasto 

corn a atribuicao de correspondencias e retoques nas imagens geradas, em especial 

para o Metodo das Malhas. 

Por retoque entende-se pequenas edicoes que devem ser realizadas para 

melhorar as imagens intermediarias. Essas edicoes sao necessarias quando, por exem-

plo, do aparecimento de caracteristicas presentes na imagem destino e nao na ima-

gem fonte. 

Como exemplo ilustrativo pode-se citar a metamorfose entre duas faces, 

vide figura 5.1 na qual a primeira possui cabelos curtos e a segunda cabelos compri-

dos (franja). 0 aparecimento dos cabelos a uma etapa que deve ser tratada atraves 

da edicao de todas as imagens geradas, o que consome um tempo consideravel. 

5.1 Futuras Extensoes 

0 protOtipo desenvolvido consta de uma versa° simplificada de uma sis-

tema para elaborack de Morphing. 



11 0 

Figura 5.1: Edicao de imagens 
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Ele a dito simplificado, pois extensOes podem ser realizadas, a fim de 

torna-lo mais completo e flexivel. 

Dentre essas extensoes pode-se citar 

• Morphing entre Imagens em Movimento; 

• Controle de Velocidade; 

• Estabelecimento de Grupos de Primitivas de Controle e 

• Paralelizacao e Vetorizacio dos Algoritmos, 

as quais sera° abordadas nos prOximas secoes. 

5.1.1 Morphing entre Imagens em Movimento 

0 Morphing entre imagens em movimento torna o efeito de transformagio 

ainda mais impressionante. Nele, ao contrario do metodo estatico, as imagens fonte 

e destino variam ao longo da animagio, tornando o processo uma interpolacio bidi-

rec ional. 

A figura 5.2 apresenta uma representagao esquemitica do processo de 

Morphing estatico e Morphing em movimento. 

0 processo, como visto, possui uma interpolacio das primitivas de con-

trole em dois sentidos. 0 primeiro na horizontal, onde as primitivas sac) interpoladas 

para se adequarem as novas imagens fonte e destino, e o segundo na vertical, inter-

polando as imagens. 

A seqiiencia de imagens fonte e destino pode ser conseguida pela digi-

talizaca,o, por exemplo, a cada 10 quadros [BEI92], de uma animacio previamente 

gravada. 
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Figura 5.2 Morphing estatico e em movimento 

5.1.2 Controle de Velocidade 

0 controle das velocidades de interpolacio de primitivas de controle e do 

processo de fusio de imagens constitui-se em uma poderosa ferramenta. 

Atraves desse controle é possIvel determinar com que velocidades as ima-

gens intermediarias \Tao perdendo as caracteristicas da imagem fonte e adquirindo 

as da imagem destino. Sendo esse controle determinado pelos polinomios interpola-

dores utilizados. 

No sistema implementado foi empregada uma interpolacio linear entre as 

imagens. Assim, uma imagem corn 50% do processo elaborado, possui exatamente 

50% das caracteristicas das imagens originais. 
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Em uma extensio ao trabalho pode-se deixar para o usuario determinar 

essas velocidades, o que pode ser realizado atraves de uma interface como a apre-

sentada na figura 5.3, na qual cada ponto de controle do polinornio representa um 

quadro da animagio a ser gerada e, a curva formada, as velocidades de fusio de 

imagens e interpolagio de primitivas de controle. 

Atraves dessa tecnica a possivel realizar aceleraciies e desaceleraciies na 

transformacio, tornando o efeito mais realista. 

Figura 5.3 Controle de velocidades 

5.1.3 Grupos de Primitivas 

0 sistema implementado, como visto na secio anterior, realiza a inter-

polagio entre todas as primitivas de controle de forma linear, porem existe a pos-

sibilidade de se empregar urn polinemio interpolador para cada primitiva, ou para 

conjuntos destas. 

Dessa forma, a possivel obter deslocamentos com velocidades diferentes 

para diversas porcoes das imagens, o que melhora o efeito final, pois o observador na.o 

sabe em qual regiao da imagem o processo ocorrera e, por esse motivo, imperfeigoes 

na interpolacio nao sac) tap facilmente percebidas. 

Assim, a possivel que, no caso do exemplo da figura 3.5, as pessoas se 

transformem nas letras da palavra criacio corn velocidades diferentes. Por exemplo a 
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letra "0" transforma-se primeiro que a letra "C" que por sua vez sofre a metamorfose 

antes da letra "c ". 

Essa extensao foi prevista nas estruturas de dados, mas nao implemen-

tada, o que facilita uma futura alteracao. 

5.1.4 Paralelizacao e Vetorizagdo dos Algoritmos 

A paralelizacao e vetorizacao dos algoritmos de Morphing e uma ex-

tensao ao trabalho util para minimizar o tempo gasto na geracao das imagens inter-

medi ari as . 

Atraves dessa tecnica e possivel realizar os calculos em uma maquina mul-

tiprocessada e vetorial, ja que as operacoes, em sua maioria, constam da aplicagao 

de transformacees sobre vetores. 

Para uma seqiiencia de Morphing corn urn mimero reduzido de quadros 

intermediarios e resolucao de imagem, os resultados obtidos nas estacoes SiliconGra-

phics sao satisfatOrios. Porem, quando a resolucao das imagens aumenta, o tempo 

de processamento e ampliado segundo 0(R2 ), como visto na capitulo 4, justificando 

uma melhoria no desempenho dos metodos, para esses casos. 

Uma das formas encontradas para realizar essa melhoria e a utilizacao de 

recursos de paralelismo e vetorizacao. 
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