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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Motivació 

Una de les primeres motivacions d'aquest projecte és conèixer l'estàndard emergent 

de resolució de vídeo 4k UHDV [1].  Aquest estàndard defineix un marc de píxels de 

dimensions molt superiors als estàndards habituals. Com podem veure a la següent 

figura (Fig.  1.1)  el nombre de píxels quadruplica els de l'alta definició (HD). 

 

Fig.  1.1 – Comparativa d'estàndards de resolució 16:9. [Font: Sony.com] [2] 

 L'augment considerable de vídeos reproduint-se en streaming a la xarxa i la seva mida 

provoca sovint congestions, demores o col·lapses als servidors.  

Una resposta del servidor davant un allau de peticions és baixar la resolució del vídeo 

per tal de disminuir la quantitat de dades enviades.  De cares a l'usuari aquesta 

caiguda de resolució es percep com una baixada de qualitat, ja que el dispositiu que 

està rebent el vídeo ha d'interpolar els fotogrames rebuts a la resolució de la pantalla .   

Per tal de fer aquesta interpolació s'usen tècniques basades en filtres com el Nearest 

Neighbour, interpol·lació bilinial o interpolació bicúbica. Aquestes tècniques generen 

píxelat o aborronament, percebudes com a pèrdua de qualitat i definició. 

 

A la figura (Fig.  1.2) podem observar els efectes d'augmentar sis cops la resolució 

d'una imatge utilitzant els diferents algoritmes d'interpolació.  La primera imatge es 

correspon a un delmat per un factor sis de l'última imatge. A partir d'aquesta primera 

imatge interpolem mitjançant Nearest Neighbour, interpol·lació bilinial i interpolació 

bicúbica. Podem observar els efectes comentats al paràgraf anterior. 
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Fig.  1.2 – D'esquerra a dreta: Delmat amb factor 6, Nearest Neighbour, Bilineal, Bicúbic, Original 

 

El projecte que presento pretén augmentar la qualitat en el dispositiu aplicant un 

algoritme de sobre-mostreig diferent, on s'aprofiti la informació d'alta resolució 

rebuda abans la baixada de resolució adaptant els algoritmes actuals de super-

resolució. 

 

1.2 Cas d'ús 

Un usuari d'un servei streaming està visualitzant un vídeo a través d'internet amb 

resolució 4k, a causa de congestions o mal funcionament de la xarxa el servidor canvia 

el vídeo emès a una versió del mateix amb menys resolució per tal de reduir l'ample de 

banda. Mitjançant l'algorisme proposat en aquest treball el dispositiu client 

(l'ordinador, mòbil, tauleta, televisor... de l'usuari) reconstrueix el vídeo per tal de 

mostrar-lo en la resolució 4k.   

 

1.3 Hipòtesi 

La hipòtesi que guia el treball és que donada una seqüència que comença amb uns 

quants fotogrames d'alta resolució  i continua amb baixa resolució podem adaptar 

l'algoritme Example-based Super-resolution de Freeman et al.  (pàgina 12) per tal de 

mantenir l'alta resolució durant  els fotogrames de baixa resolució.  
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1.4 Objectius 

Els objectius del projecte són: 

- Realitzar un algoritme que reconstrueixi l'alta resolució aprofitant la informació d'alta 

freqüència rebuda abans d'una caiguda de resolució.   

- Obtenir resultats que millori objectivament una interpolació bàsica com la bilineal o 

bicúbica.  

- Obtenir resultats que apart d'objectivament millorin perceptivament una interpolació 

bàsica.  

- Fer ús de la informació de vectors de moviment per tal de fer una implementació més 

eficient. 

 

1.5 Organització de la memòria 

La memòria que presento s'estructura de la següent forma.   

 

Primerament es farà un repàs general de l'estat de l'art actual en termes de super-

resolució i amb més detall de l'algoritme base d'aquest projecte.  (capítol 2: 

Antecedents)  

 

Seguidament, a l'apartat de disseny (capítol 3) s'explicarà amb detall l'algorisme 

proposat i les diferents variants.  

 

 A l'apartat de resultats (capítol 4) es mostraran els valors i imatges obtingudes en els 

diferents experiments realitzats on provem les diferents variants proposades.  

 

Finalment a l'apartat de conclusions (capítol 5) es revisaran els objectius plantejats en 

aquest primer apartat.  

 

Els capítols 6 i 7 es corresponen a la Bibliografia i Annexos. 
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2 ANTECEDENTS  

Els diferents algoritmes i tècniques per tal d'augmentar la resolució podem dividir-los 

de la següent manera: Basades en filtre, basades en imatge i basades en exemple. Les 

tècniques basades en exemple podem subdividir-les en single image o multiple image. 

Les diferents tècniques que es comentaran a continuació són: 

Basades en filtre: Interpolació per Nearest Neighbor (2.1), interpolació bilineal (2.2) i 

interpolació bicúbica (2.2). 

Basades en imatge:  Fusió de múltiples imatges (2.4). 

Basades en exemple:   

Single Image : Example-based learning for single-image super-resolution and JPEG 

artifact removal (2.5) i Image upsampling via imposed edge statistics (2.6). 

Multiple image: Example-Based Superresolution (2.5)  

 

2.1 Interpolació per Nearest Neighbor 

La interpolació per veí més proper (Nearest Neighbor) és l'algoritme d'interpolació més 

senzill i també un dels més utilitzats. L'algoritme selecciona el valor del punt més 

proper i no considera els veïns. La Fig.  2.1 mostra una visualització gràfica de 

l'algorisme, podem observar que el punt escollit és el més proper.  

A la Fig.  2.2  observem un exemple d'interpolació per el veí més proper, com hem 

comentat a la introducció provoca efectes molestos com és el mosaic o píxelament.  

 

 

 

 

 

Fig.  2.1 – Visualització geomètrica 

de l'algoritme d'interpolació per 

Nearest Neighbor 

Fig.  2.2 – NN interpolation (esquerre) + Entrada (dreta) 
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2.2 Interpolació Bilineal 

Per tal de realitzar una interpolació bilineal es realitza  una interpolació lineal en les 

dues direccions. Encara que cada pas és lineal, la interpolació en el seu conjunt és 

quadràtica. Per tal de determinar el valor d'un punt utilitzem els quatre veïns de forma 

ponderada.  

Si escollim un sistema de coordenades on f és conegut i els quatre punts són (0, 0), 

(0, 1), (1, 0) y (1, 1) podem expressar la fórmula de interpolació com:  

 

Fig.  2.3 – Fórmula  Interpolació bicùbica simplificada. [Font: Wikipedia] [3] 

També podem observar l'algorisme d'una forma gràfica (Fig.  2.4) i un exemple (Fig.  

2.5), on apareixen  efectes molestos (aborronaments) com hem comentat a la 

introducció. 

 

 

 

2.3 Interpolació bicúbica 

En processament d'imatge sovint s'escull enlloc de la interpolació bilineal o per veí més 

proper, tot i que és computacionalment més costosa. A diferència de la interpolació 

bilineal que usa els quatre veïns més propers, la interpolació bicúbica considera els 

setze veïns (una àrea de 4 x4). [4] 

Les imatges interpolades bicúbicament són més desenfocades però tenen menys 

artefactes d'interpolació.  

Fig.  2.4 – Visualització 

geomètrica de l'algoritme 

d'interpolació bilineal. 

[Font: Wikipedia] [3] 

Fig.  2.5 – Interpolació Bilineal (esquerre) + Entrada 

(dreta) 
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L'algorisme d'interpolació bicúbica es regeix per la fórmula de la Fig.  2.6 . 

 

Fig.  2.6 - Fórmula algoritme d'interpolació bicúbica. [Font: codeproject.com] [5] 

 

Fig.  2.7 - Suport gràfic per a la fórmula de la Fig.  2.6. [Font: codeproject.com] [5] 

 

A la Fig.  2.8  podem veure un exemple, on tornen aparèixer aborronaments i falta de 

definició als contorns.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  2.8 – Interpolació Bicúbica  

(esquerre) + Entrada (dreta) 
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2.4 Super-resolució a partir de múltiples imatges 

A partir de la fusió d'imatges en una seqüència de baixa resolució s'extreu  una imatge 

d'alta resolució.  

Amb una seqüència d'imatges similars però no 

idèntiques es pot utilitzar la informació inter-

frame amb tècniques com motion compensated 

filtering, image sequence interpolation o 

standards conversion per obtenir una imatge 

amb alta resolució.  

 

A la Fig.  2.9  trobem un exemple on s'han 

combinat de set imatges.  

 

Els algorismes de fusió d'imatges han de 

corregir tant els efectes geomètrics 

(canvis de posició de la càmera) i els 

efectes fotomètrics (canvis il·luminació i 

intensitat). 

 

A la Fig.  2.10  observem les etapes de 

l'algorisme.  

Fig.  2.9 – Imatge original (esquerre) + Resultat a partir de la 

combinació de set imatges (dreta) . [Font:Wikipedia] [11]  

Fig.  2.10 - Etapes de la Super-resolució per fusió de múltiples 

imatges. [Font: IEEE] [12] 
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2.5 Example-based learning for single-image super-resolution 

and JPEG artifact removal.  

De Kim et al [6].  Els mètodes d'augment de resolució basats en interpolació causen 

esborronaments, ja que hi ha una pèrdua d'alta freqüència. Aquest algoritme basant-

se en el de Freeman et al. investiga en aproximacions basades en la regressió.  

L'algoritme segueix els següents passos (vegeu Fig.  2.11): Interpolació , regressió, 

combinació de regressions i post-processament per refinar els contorns.  

 

Fig.  2.11 – Diagrama de l'algoritme de Kim et al [Font:  MPG] [6]. 

Per mantenir la complexitivitat del problema a un nivell moderat, es treballa en base a 

patches de manera que la regressió KRR (kernel ridge regression) escanegi la imatge 

d'entrada de forma enfinestrada. El temps computacional es redueix gràcies a l'ús 

d'una solució sparse combinant modificacions al nucli i treball als gradients.  

 

Podem observar els resultats a la Fig.  2.12. 

 

Fig.  2.12 – Kim et al. (esquerre) + Entrada (dreta)[Font: HUJ] [7] 



   ESCOLA ENGINYERIA DE TERRASSA (UPC) ANIOL LIDON BAULIDA  

 Super-resolució per exemple mitjançant un diccionari accelerat en base al moviment a seqüències 4k 

 13 

2.6 Image upsampling via imposed edge statistics 

Raanan Fattal [8] ens proposa un algoritme per sobremostrejar imatges generant 

contorns afilats evitant l'aparició d'artefactes molestos, millorant percentualment els 

resultats respecte altres algoritmes. Fattal parteix de l'algorisme Example Based 

Superresolution [9] de Freeman.  El mètode està basat amb la dependència estadística 

dels contorns.  Conserva la intensitat i en delmar a la mida d'entrada la imatge es 

conserva idèntica. 

La cerca de correspondències (matching) a diferència dels algorismes anteriors no es fa 

a nivell de patch sinó de forma col·lectiva sobre segments. L'algorisme treballa de 

forma hibrida amb els principis de les tècniques basades en exemple i tècniques de  

síntesi de textures.  

 

Podem observar els resultats a la Fig.  2.13. 

 

Fig.  2.13 – Fattal (esquerre) + Entrada (dreta)[Font: HUJ] [7] 
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2.7 Example-Based Superresolution   

Freeman et al [9] publicà el 2002 un dels primers algorismes de super-resolució basada 

en exemple.  L'algorisme persegueix aconseguir la independència en resolució en 

representacions d'imatges. Proposa un algoritme que aconsegueix sobre-mostrejar 

una imatge adquirint altes freqüències a partir d'una base de dades entrenada 

prèviament. Podem observar-ne un exemple a la Fig.  2.14.  

 

Fig.  2.14 – Freeman et al. (esquerre) + Entrada (dreta) [Font: HUJ] [7] 

 

L'Algoritme de Freeman et al. servirà de base per la nostra aplicació. Tot seguit 

expliquem els detalls de l'algoritme. 

 Entrenament 2.7.1

Per generar les dades d'entrenament, es filtren i delmen les diferents imatges, 

(típicament amb una escala de 2, una reducció d'una quarta part).  

Aleshores per obtenir una versió de baixa freqüència s'interpolen les imatges a la 

resolució original (amb algoritmes d'interpolació analítica com la bilineal o bicúbica).  

També s'obté una versió amb la diferència de l'alta freqüència, que es correspon a la 

resta de la imatge original menys la versió de baixa freqüència. (vegeu Fig.  2.15) 

 

A la base de dades es guardaran parelles de patches corresponents a la baixa 

freqüència i a la imatge diferència. La mida d'aquests patches són de 5 x 5 i 7 x 7 

respectivament.  
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Per tal de reduir la quantitat d'informació apliquem una normalització de contrast als 

patches de baixa freqüència. Es resta al patch de baixa freqüència la seva mitjana. 

 

 One-Pass algorithm 2.7.2

La informació local no és suficient per predir els detalls d'alta resolució.  A la Fig.  2.16 

podem observar perquè el mètode local no funciona. A partir d'una cerca de 100.000 

patches a la base de dades trobem els 16 exemples més propers de baixa freqüència 

(segona fila) i els respectius patches d'alta (tercera fila). Es pot observar que tot i la 

semblança de la baixa freqüència l'alta resolució és molt diferent. 

 

Fig.  2.16 El patch d'entrada, la baixa resolució similar (files centrals) i els patches d'alta resolució 

respectius. [Font: IEEE] [9] 

 

Fig.  2.15 -  Diagrama de blocs de l'algorisme Example-

based super-resolution, on en blau tenim l'alta 

resolució i en taronja la baixa. [Font:  IEEE] [6] 
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Per tal de solucionar aquest problema es proposen dos algoritmes. El primer usa una 

xarxa de Markov per modelar probabilíssimament les relacions entre els patches d'alta 

i baixa resolució. Usa un algoritme iteratiu que normalment tarda poc en convergir.  El 

segon model proposat és un algoritme d'una passada que utilitza la mateixa informació 

local que el model de Markov. És una aproximació computacionalment més ràpida que 

la xarxa de Markov.  

En escènica l'ús de models de Markov persegueix la reducció de distància entre el 

solapament de patches.  

L'algorisme one-pass aproxima els models de Markov de la següent forma: Escull com 

a millor patch d'alta resolució aquell amb menor distància euclidiana només a la zona 

de solapament  superior i de l'esquerra, a diferència de la xarxa de Markov que busca 

en les quatre direccions . Utilitzar només la zona superior i esquerra permet  treballar 

sempre amb zones ja processades i d'aquesta manera podem predir la imatge amb una 

sola passada. 

 Predicció  2.7.3

Per tal de  predir una imatge a cada patch possible de baixa freqüència de la imatge el 

normalitzem i cerquem al conjunt d'entrenament (comparant  de cada parella els 

patches de baixa freqüència) els n (habitualment 8 o 16) millors patches utilitzant la 

distància donada amb norma L2.  Amb l'algoritme one-pass 

en seleccionem el millor i podem sumar la seva parella 

amb alta freqüència a la imatge diferència reconstruïda.  

Finalment sumem a la imatge de test la imatge diferència 

reconstruïda  multiplicada per un escalar per tal de 

normalitzar els efectes de l'encavalcament de píxels.  

 Cerca 2.7.4

Tot i que en la nostra aplicació no ho hem usat, Freeman 

proposa ordenar les dades d'entrenament seguint un 

mètode d'arbre per tal de fer més ràpida la cerca. 

 

Podem veure resultats de l'algorisme a la Fig.  2.17. 

Fig.  2.17 - (a,b) Nearest Neighbour, (d,e) Bicúbic,  (f,g) efecte sharpen-

more Adobe Photoshop, (h,i) Example-based SR. [Font:  IEEE] [9] 
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3 DISSENY 

3.1 Terminologia emparada 

Per tal d'entendre com funciona l'algoritme primerament hem d'entendre les 

diferencies entre qualitat, resolució i freqüència. 

 

La resolució ve marcada per la mida de la imatge (el nombre de píxels).  Per tant una 

imatge de 200 x 200 té una resolució més alta que una de 50  x 50.  

Per tant una imatge d'alta resolució és aquella amb un marc molt gran. La mida dels 

fotogrames d'alta resolució analitzats en aquest treball és de 4k (3840 x 2160 píxels).   

 

La qualitat ve marcada per la dissimilitud amb la imatge original o ideal. Els diferents 

sistemes d'imatge poden afegir sorolls, distorsions o artefactes que afecten la qualitat.  

Hi ha mesures objectives de la qualitat d'una imatge com el PSNR o el MSE que 

explicarem més endavant a l'apartat de resultats. 

 

A la Fig.  3.1 trobem un exemple de baixada de resolució (delmat factor 4) i baixada de 

qualitat (compressió JPEG).  

 

Fig.  3.1 - Exemple de baixada de resolució i baixada de qualitat. 

 

L'alta freqüència en una imatge es correspon al detall, contorns i textures. La 

freqüència depèn de la variació en el gradient de la imatge.  

Al delmar una imatge i interpolar-la més tard a la mateixa resolució perdem contingut 

d'alta freqüència.  Direm que una imatge és d'alta freqüència quan tingui components 
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freqüencials a alta freqüència, i de baixa freqüència quan hagi perdut  les components 

d'alta.  

 

A la Fig.  3.2 podem observar tres imatges: imatge original, filtrat pas baix amb un 

delmat factor 4 i un interpolat al mateix factor, i un filtrat pas alt amb la resta de la 

imatge original i la versió de baixa freqüència. 

 

Fig.  3.2 - Exemple de filtrat pas baix i pas alt. 
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3.2 Implementació 

 Seqüències de test 3.2.1

Per tal de poder aplicar l'algoritme proposat en aquest treball necessitem que les 

seqüències de tes compleixin els següents requisits.  

La seqüència ha de començar amb un mínim de tres fotogrames d'alta resolució, els 

fotogrames següents han d'estar delmats tots amb el mateix factor.  

La seqüència ha d'estar codificada de tal manera que es guardi per un costat la matriu 

de vectors de moviment i per altre l'error comés quan es compensa.   

 

Per la nostra aplicació hem codificat les seqüències de test amb l'algoritme realitzat 

per Aroh Barjatya basant-se amb l'article IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video 

Technology de Jianhua Lu and Ming L. Liou, Simple and Efficient TSS method.  Amb 

una mida de macrobloc de 16 píxels i un paràmetre p de cerca de 7.  

El tipus de codificació emparada ha estat intra (I) al primer fotograma i predicted (P) als 

successius.  Més endavant comentarem la variant amb predicció intra en el fotograma 

de caiguda. 

 

 Entrenament 3.2.2

Parella de patches 

Per entrenar la base de dades utilitzem els fotogrames amb alta resolució anteriors al 

que volem entrenar.  

De cada imatge a entrenaren generarem una versió a baixa resolució (delmat), i una 

versió amb la diferència entre la baixa resolució generada i l'alta resolució original. 

(vegeu Fig.  3.3) 

 

A la base de dades guardarem parelles de patches. Cada parella de patches està 

format per un patch de baixa freqüència i un patch amb l'alta freqüència restant. 

El  patch de baixa freqüència prové de la imatge de baixa resolució interpolada 

bicúbicament i se li resta la mitjana del propi patch. El patch amb l'alta freqüència 
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prové de la resta del fotograma amb alta resolució amb la imatge interpolada.  La mida 

dos píxels per costat més gran que el de baixa freqüència.  

Com que no podem emmagatzemar tots els patches possibles només 

emmagatzemarem un petit percentatge dels possibles escollits de forma aleatòria, 

evitant repeticions.  

 

Fig.  3.3 – Esquema algorisme proposat. 

Vectors de moviment 

Amb l'algoritme descrit fins ara de cada píxel de la imatge a predir obtindrem un patch 

que haurem de comparar amb tota la base de dades obtinguda a l'entrenament. Això 

suposa un alt cost computacional.  

Com que l'entrenament es realitza en els fotogrames precedents  al fotograma a 

predir, podem suposar que en cada píxel el patch amb menor distància estarà 

espaiament proper al patch que volem predir.    

A més a més, la nostra aplicació treballa sobre seqüències de vídeo codificades on ja 

tenim informació sobre el desplaçament de cada bloc a la matriu de vectors de 

moviment. Per tant, farem ús d'aquesta informació per reduir el temps en la predicció.  
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Aquesta millora afecta l'entrenament ja que ara entrenarem cada macrobloc de la 

imatge a predir amb una zona reduïda de les imatges d'entrenament.  

Per tal de determinar quina és la zona d'entrenament de cada imatge per cada 

macrobloc seguirem de forma inversa  els vectors de moviment. L'àrea de cerca tindrà 

unes dimensions majors que un macrobloc per tal de no introduir l'error comés a la 

codificació. 

 

Escalat de la matriu de vectors de moviment  

Primer de tot hem d'escalar la matriu de vectors de moviment de la imatge a baixa 

resolució predir per a que tingui les mateixes dimensions que la matriu de vectors de 

moviment que les d'alta resolució.  Utilitzem l'algoritme d'interpolació del veí més 

proper (Nearest neighbour). 

Ens interessa entrenar cada un dels macroblocs de la matriu escalada amb zones 

diferents de les imatges anteriors. Les zones d'entrenament en les imatges anteriors 

d'alta resolució les trobarem seguint els vectors de moviment (en sentit invers ja 

retrocedim en el temps).  

 

Per tal de fer l'explicació més clara utilitzarem la Fig.  3.4. Escalem la matriu de vectors 

de moviment (en t=4) i obtenim la matriu escalada (verda). Per trobar la zona 

d'entrenament del primer macrobloc (en blau)  ens desplacem en sentit oposat del 

vector de moviment. A aquestes coordenades tracem l'àrea de cerca a t=3 (rosa).  Per 

trobar l'àrea de cerca a t=2, agafem el vector de moviment del macrobloc on caigui el 

píxel central de l'àrea trobada a t=3 i ens desplacem en la direcció oposada, un cop fet 

podem traçar l'àrea de cerca.   Per trobar l'àrea d'entrenament a t=1 repetim el mateix 

procediment.  
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Fig.  3.4 – Esquema del seguiment de vectors de moviments. Podem observar l'àrea de cerca en cada 

fotograma per al primer macrobloc de la imatge a predir. 

 

Una solució diferent per escollir l'àrea de cerca és fer-ho de forma recursiva. On enlloc 

d'escollir només els vectors de moviment del macrobloc on cau el píxel central de 

l'àrea de cerca ampliem l'àrea de cerca del següent fotograma seguint els vectors de 

moviment de tots els macroblocs que toca l'àrea de cerca.  (vegeu Fig.  3.5) 

 

Fig.  3.5 – Esquema del seguiment de vectors de moviments de forma recursiva. 

 

Codificació en la caiguda de resolució 

Per tal de ser més realista amb l'aplicació, on el canvi de seqüència d'alta resolució a 

baixa resolució es fa al final del paquet de fotogrames, proposem una variant on 

codifiquem el fotograma de caiguda en Intra. En aquesta variant no tenim informació 

de vectors de moviment al primer fotograma a predir.  Per tal d'obtenir aquesta 

informació utilitzem el fotograma P anterior de la següent forma: considerem que els 

vectors de moviment entre fotogrames tenen un comportament lineal, desplacem els 

vectors de moviment del fotograma anterior seguint el propi vector de moviment . Als 

macroblocs on coincideixen més d'un vector de moviment en realitzarem la mitjana i 

en els buits realitzarem la mediana dels veïns amb connectivitat 4. (vegeu Fig.  3.6) 
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Fig.  3.6 – Esquema de la construcció de vectors de moviment en un fotograma Intra utilitzant el 

fotograma anterior. 

 Predicció  3.2.3

Per tal de predir un fotograma de baixa resolució coneixent l'alta resolució dels 

fotogrames anteriors fem: 

- Escalem la imatge de baixa resolució a alta obtenint una imatge amb només baixa 

freqüència.  

I aleshores, per a cada píxel de la imatge: 

- N'agafem un bloc de baixa freqüència al seu voltant de la mateixa mida que els 

patches entrenats.  

- Trobem la distància euclidea del bloc amb cadascun dels patches de baixa resolució de 

la base de dades. 

- Seleccionem els n millors parelles patches (habitualment 8), i apliquem l'algoritme de 

one-pass amb els patches amb alta freqüència per escollir el millor. L'algorisme one-

pass ja ha estat  descrit a l'apartat d'antecedents dins l'algorisme de Freeman et al. 

- Guardem el patch d'alta freqüència escollit 

Amb la suma dels patches escollits generem una matriu d'alta freqüència i ho dividim 

per el quadrat de la mida dels patches amb alta freqüència obtenim l'alta freqüència 

reconstruïda. Només falta sumar-la a la imatge de baixa resolució interpolada 

bicúbicament. 

 

Predicció només en zones d'alt gradient. 

Per tal d'augmentar la qualitat objectiva i disminuir el temps computacional no 

actuarem en tots els píxels de la imatge només en aquells on hi ha gradient. Com 

comentarem a l'apartat de resultats les zones de la imatge d'alta resolució que 

contenen poca informació d'alta freqüència la reconstrucció no és massa bona 

objectivament.  
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Per determinar els píxels d'alt gradient utilitzarem la imatge binària generada amb 

l'algoritme de canny  i una dilatació de la mida del patch amb alta freqüència.  
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4 RESULTATS 

 Paràmetres 4.1.1

Per la majoria de proves s'ha escollit en la codificació una mida de macroblocs de 16 

píxels i un factor de cerca de 7. L'escalat en la baixada resolució ha estat d'un factor 4. 

La mida de les imatges d'alta resolució és de 3840 x 2112 enlloc dels 3840 × 2160 que 

defineix l'estàndard, aquesta petita modificació permet que en aplicar un delmat amb 

factor 4 seguit d'una interpolació no hi hagi un canvi de dimensions causat per els 

errors d'arrodoniment.  S'han utilitzat els fotogrames en escala de grisos per tal de 

simplificar l'aplicació. 

En l'entrenament s'ha utilitzat tres fotogrames a l'entrenament, una mida de patches 

de baixa freqüència de 5 píxels i una mida de patches d'alta freqüència de 7 píxels. Per 

l'entrenament lligat als vectors de moviment s'ha usat una àrea de cerca de 32 píxels i 

un percentatge de patches escollits d'un 60%.  

Per tal de reduir la mida de la base de dades s'ha aplicat una subdivisió en 20 fitxers. 

Per a la predicció s'ha utilitzat un llindar de canny per trobar el gradient d'un 5%. 

 Seqüències 4.1.2

Per als resultats hem utilitzat tres seqüències diferents: Foreman, News i Costguard 

(vegeu Fig.  4.1). 

Les tres seqüències 4k formen part de l'arxiu de Elemental technologies recreacions de 

les seqüències clàssiques de codificació gravades amb una càmera RED® Epic 4K. Les 

seqüències estan distribuïdes sota la llicència creative commons. Elemental 

technologies ens permet descarregar les seqüències en format ProRes (Raw ).  

 

Fig.  4.1 - Quatre primers fotogrames de les seqüència Foreman, Coastguard i News. 
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 Mesures 4.1.3

La mesura utilitzada per tal de determinar la qualitat d'una manera objectiva és el 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). Per tal de determinar el PSNR s'utilitza la següent 

fórmula: 

     ∑∑
          

 

   

 

 

 

 

                    
   

   
 

Per veure quina és la millora els resultat s'expressen en funció del guany respecte a la 

interpolació  bicúbica. El guany es correspon a: 

                      

Amb els resultats afegirem diferents imatges per tal de poder mostrar les mesures 

subjectives com és la qualitat perceptiva.  

Com a mesura per determinar el cost computacional s'utilitzarà el temps d'execució. 

En els diferents experiments s'ha utilitzat el servei de computació del departament 

d'imatge de la universitat politècnica de Catalunya, utilitzant una memòria RAM de 4 

GB i un processador.  

 Resultats obtinguts 4.1.4

Els resultats presentats a continuació són la reconstrucció  del primer fotograma rebut 

a baixa resolució. Les figures que es mostren són només fragments d'aquest resultat, 

els valors de PSNR i guany són tenint en compte tota la imatge.  

 

Utilitzant l'algorisme amb l'ús de vectors de moviment sense recursivitat i amb treball 

només sobre el gradient obtenim els següents resultats (vegeu Taula  1). 

 

 

 

Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany Figures 

Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92 dB Fig.  4.2 

Coastguard 37.35 dB 37.69 dB 0.34 dB Fig.  4.3 

News 37.28 dB 43.62 dB 6.34 dB Fig.  4.4 

Taula  1 - Resultats obtinguts per el primer fotograma sencer de baixa resolució. 
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A continuació (Fig.  4.2) s'observa l'algorisme a dos fragments de la seqüència 

Foreman. Del fotograma de baixa resolució obtenim la segona columna, interpolant 

bicúbicament. Aplicant el nostre algorisme podem reconstruir l'alta freqüència 

(cinquena columna) que sumada a la interpolació bicúbica obtenim la imatge 

reconstruïda (tercera columna). Podem observar a la sisena columna la zona d'actuació 

(pintat en verd) en el gradient. La quarta columna es correspon a la reconstrucció 

d'alta freqüència ideal, la resta de la imatge original (primera columna) i la interpolació 

bicúbica.  

L'algorisme proposat fa una bona reconstrucció dels contorns i dóna una bona  

sensació perceptiva. 

 

 

Fig.  4.2 – Fragments del resultat a la seqüència Foreman. (d'esquerra a dreta)  Alta resolució original, 

interpolació bicúbica, reconstrucció, reconstrucció ideal d'alta freqüència , alta freqüència 

reconstruïda, zones on ha treballat l'algorisme (en verd). 

 

A la Fig.  4.3 veiem dos fragments de la seqüència News. Es pot observar que la zona 

d'actuació és més concreta però que obtenim una molt bona reconstrucció i a nivell 

perceptiu és difícil notar la diferència. L'ordre de les columnes és el mateix que a la 

figura anterior. La seqüència News és molt poc sorollosa i definida, per aquests motius 

s'obtenen tant bons resultats. 



   ESCOLA ENGINYERIA DE TERRASSA (UPC) ANIOL LIDON BAULIDA  

 Super-resolució per exemple mitjançant un diccionari accelerat en base al moviment a seqüències 4k 

 28 

 

Fig.  4.3- Fragments del resultat a la seqüència News. (d'esquerra a dreta) Alta resolució original, 

interpolació bicúbica, reconstrucció, reconstrucció ideal d'alta freqüència , alta freqüència 

reconstruïda, zones on ha treballat l'algorisme (en verd). 

 

A la Fig.  4.4 s'observen els resultats a la seqüència Coastguard. Aquesta seqüència és 

la més sorollosa de les tres, podem observar que la reconstrucció és pitjor que en les 

altres dos seqüències. Tot hi així perfila els contorns i preceptivament el resultat és 

més bo que la interpolació bicúbica.  

 

Fig.  4.4 - Fragments del resultat a la seqüència Coastguard. (d'esquerra a dreta) Alta resolució 

original, interpolació bicúbica, reconstrucció, reconstrucció ideal d'alta freqüència , alta freqüència 

reconstruïda, zones on ha treballat l'algorisme (en verd). 

Podem observar l'increment perceptual de qualitat és major que l'objectiu. En les 

seqüències Foreman i Costguard l'increment objectiu és molt petit. Això és degut a que 

les zones on l'algorisme funciona millor són les altes freqüències molt marcades que es 
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conserven a la versió de baixa resolució, a les zones amb freqüències més baixes com 

les zones desenfocades l'algorisme obté resultats pitjors objectivament que la 

interpolació bicúbica (vegeu Fig.  4.5), tot i que percentualment no notem la 

diferència. Ja que a les zones amb baixa freqüència el soroll reconstruït és diferent que 

l'original.  

 

Fig.  4.5 - Resultats en aplicar l'algorisme sense correcció al gradient en una zona de fons de la 

seqüència Foreman. 

Per evitar aquest fenomen s'utilitza el filtre canny per només predir en les zones d'alt 

gradient. D'aquesta manera no actuem a aquestes zones i el guany de PSNR tendeix a 

zero. Tot i aquesta correcció el llindar aplicat a canny és difícil d'ajustar i mal aplicat fa 

disminuir el PSNR. 

La seqüència News tot i tenir molta zona de fons no pateix aquest efecte, és degut a 

que el fons és sintètic posat utilitzant un croma, i com que és idènticament la mateixa 

imatge  a tots els fotogrames la reconstrucció no es veu afectada pel soroll de càmera, 

com podem observar a la Fig.  4.6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.6 - Taula comparativa entre dues 

zones de fons de les seqüències 

Foreman i News. 
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 Vectors de moviment 4.1.5

L'aplicació de vectors de moviment a l'algoritme redueix el cost computacional i ens 

permet tenir una base de dades molt més extensa. A l'algorisme base cada patch de la 

imatge a predir (aproximadament hi ha el mateix nombre de patches possibles que de 

píxels) s'ha de comparar amb tota la base de dades, si apliquem la cerca seguint en els 

vectors de moviment reduïm el nombre de patches a comparar a un 0.0126%  de la 

base de dades. 

Aquest valor el podem obtenir de la següent forma: en una imatge d'alta resolució hi 

ha 8.110.080 (3840 x 2112)  patches possibles respecte els 1024 (32x32) que podem 

tenir a l'àrea de cerca dels vectors de moviment.  

 

Per tal de mostrar l'eficiència de la cerca en els vectors de moviment respecte a no 

utilitzar-los hem realitzat els següents experiments on s'ha utilitzat el mateix nombre 

de patches a comparar (vegeu Taula  2). 

 

 

Com podem observar tant a Taula  2 com  a la Fig.  4.7 els resultats utilitzant els vectors 

de moviment són molt millors. El nombre de comparacions a als dos algoritmes és el 

mateix però l'ús de vectors de moviment ens permet comparar cada patch amb un 

conjunt de patches molt més similars a ell. Si la Fig.  4.7 comparem les dues últimes 

files podem observar l'incement de qualitat. 

Tipus Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany 

MV Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92  dB 

MV Coastguard 37.35 dB 37.69 dB 0.34  dB 

MV News 37.28 dB 43.62 dB 6.34 dB 

Base Foreman 40.04 dB 39.08 dB -0.96 dB 

Base News 37.00 dB 37.00 dB -0.28 dB  

Base Coastguard 37.35 dB 37.03 dB -0.36 dB 

Taula  2 - Comparativa resultats de l'algorisme base i algorisme amb vectors de moviment. 
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Fig.  4.7 - D'esquerra a dreta: original, bicúbic, algorisme base, algorisme amb MV. 

 Recursivitat en els vectors de moviment 4.1.6

Per tal de fer un millor seguiment dels vectors de moviment es proposa fer un 

seguiment recursiu d'aquests. On seguim tots els macroblocs enlloc de només el bloc 

central. Amb el seguiment de vectors de moviment ampliem l'àrea de cerca però 

mantenim el nombre de patches a comparar.  

A continuació es mostra una comparativa entre utilitzar la recursivitat i no fer-ho 

(Taula  3). La resta de paràmetres resten iguals, s'utilitza un fotograma P en la 

codificació en salt i l'entrenament és als tres fotogrames anteriors que la predicció.  
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Com hem ja hem vist a la Taula  3, la Fig.  4.8 ens mostra la poca diferència en l'ús de 

recursivitat.  

 

Fig.  4.8 - D'esquerra a dreta, original, bicúbic, algorisme amb MV, algorisme amb MV recursius. 

 

Els resultats mostren una millora molt poc significativa i difícil d'observar. A causa de 

l'aleatorietat en l'entrenament de l'algorisme dues repeticions del mateix experiment 

difereixen en els resultats.  L'increment en l'ús de recursivitat és menor que el soroll 

que presenten els resultats a causa d'aquesta aleatorietat. 

Tipus Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany (PSNR) 

Amb MV Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92 dB 

Recursivitat  Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92 dB 

Amb MV Coastguard 37.35 dB 37.69 dB 0.34 dB 

Recursivitat  Coastguard 37.35 dB 37.66 dB 0.31 dB 

Amb MV News 37.28 dB 43.62 dB 6.34 dB 

Recursivitat  News 37.28 dB 43.67 dB 6.39 dB 

Taula  3 - Comparativa resultats amb recursivitat o sense. 
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Altres factors com l'ús d'una àrea de cerca força més gran que els macroblocs pot estar 

corregint els errors del seguiment no recursiu i per tant no experimentem cap millora.  

 

D'aquests resultats en podem concloure que l´ús de recursivitat no és necessària ja 

que no experimentem millora. 

 

 Codificació en la caiguda de resolució 4.1.7

Com s'ha comentat a l'apartat de disseny, podem considerar dues alternatives de 

codificació en la caiguda de resolució. La primera és aquella on el primer fotograma 

rebut de baixa resolució inclou informació dels vectors de moviment. Aquesta variant 

seria possible si en el servidor existissin les dues seqüències ja codificades i en la 

caiguda de resolució s'enviés la seqüència de baixa resolució des d'un punt anterior. La 

segona alternativa és més possible ja que el canvi de resolució es fa a partir del final 

d'un paquet de codificació, d'aquesta manera el primer fotograma de baixa resolució 

torna a ser una imatge completa sense informació de moviment (codificació intra).  

 

A la Taula  4 trobem els resultats de utilitzar aquestes dues variants. Veiem que la 

pèrdua de qualitat és casi nul·la.   Podem dir que la reconstrucció de la matriu de 

vectors de moviments és prou bona (codificació Intra) respecte l'escalat aplicat amb 

codificació P. 

 

Tipus Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany (PSNR) 

Predicted Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92 dB 

Intra Foreman 40.04 dB 40.97 dB 0.93 dB 

Predicted Coastguard 37.35 dB 37.69 dB 0.34 dB 

Intra Coastguard 38.04 dB 38.31 dB 0.27 dB 

Predicted News 37.28 dB 43.62 dB 6.34 dB 

Intra News 37.34 dB 43.67 dB 6.33 dB 

Taula  4 - Comparativa resultats de l'algorisme amb el fotograma de canvi de resolució codificat en P o I. 
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Com veiem a la Fig.  4.9, les dues tècniques fan una prou bona aproximació de la 

matriu de macroblocs original, d'aquesta manera els resultats són força similars. 

 

 

Fig.  4.9 - Reconstrucció d'un fragment de la matriu de macroblocs seguint les diferents técniques 

proposades. 

 Entrenament fix o continu en el temps. 4.1.8

Fins ara només hem comparat l'algorisme en la successió de dos fotogrames. Tot 

seguit observarem l'evolució en el temps. Compararem l'evolució utilitzant sempre els 

mateixos fotogrames d'entrenament (entrenament fix) o utilitzant els fotogrames 

reconstruïts com a dades d'entrenament (entrenament continu).  

 

Com es pot observar en el gràfic (Fig.  4.10) a mesura que avancem en el temps la 

distància respecte el primer fotograma augmenta. És d'esperar que a mesura que ens 

allunyem de les dades d'entrenament la qualitat anirà baixant.  

 

Fig.  4.10 - Distància respecte el primer fotograma en el pas del temps. 
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D'una altre banda, si introduïm els resultats obtinguts dins l'entrenament ajudem a la 

propagació de l'error comés. 

Entrenament fix. 

A continuació (Taula  5) es mostren els resultats a t=0, t=1 i  t=5 amb un entrenament 

fix de t= -1 a -3.  

Objectivament a mesura que avancem en el temps pitjor és la reconstrucció.  Allunyar-

nos de les dades d'entrenament ens genera força error.  A continuació (Fig.  4.11) 

podem observar un segment de la seqüència Foreman que ens ajuda a veure aquesta 

pèrdua de qualitat. 

Temps Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany (PSNR) 

0 Foreman 40.0427 40.9642 0.92 dB 

1 Foreman 40.3866 40.4998 0.11 dB 

5 Foreman 39.9722 39.7872 -0.18 dB 

0 Coastguard 37.3519 37.6614 0.31 dB 

1 Coastguard 37.0477 37.1192 0.07 dB 

5 Coastguard 36.6192 36.7098 0.09 dB 

0 News 37.2784 43.6714 6.39 dB 

1 News 37.291 41.5947 4.30 dB 

5 News 37.3022 41.2252 3.92 dB 

Taula  5 - Comparativa dels resultats de l'algorisme a temps 0, 1 i 5 amb entrenament fix. 
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Fig.  4.11 - Reconstrucció  al llarg del temps amb entrenament fix d'un segment de la seqüència 

Foreman. 

De la mateixa manera que a la figura anterior la Fig.  4.12 (seqüència Coastguard), 

podem observar que perceptivament la reconstrucció no és tant dolenta com ho és 

objectivament. 

 

Fig.  4.12 – Reconstrucció al llarg del temps amb entrenament fix d'un segment de la seqüència 

Coastguard. 
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Entrenament continu. 

A continuació (Taula  6) es mostren els resultats d'utilitzar un entrenament continu a 

t=0 i t=1 amb els tres fotogrames anteriors com a base de dades. 

 

 

Comparant els resultats de la Taula  6 amb els de la Taula  5 podem dir que 

l'entrenament continu funciona millor que l'entrenament fix.  Podem observar que la 

caiguda de resolució és molt inferior utilitzant entrenament continu. A la seqüència 

Coastguard experimentem un increment de qualitat a t=1, aquest increment es pot 

donar a diferents motius, però és probable que sigui fruit de l'aleatorietat de 

l'entrenament.  

A la Fig.  4.13 trobem els resultats de l'entrenament continu de forma visual, i a la Fig.  

2.14 els podem comparar amb els de l'entrenament fix a t=1. Es pot observar una lleu 

millora a l'entrenament continu. 

Temps Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany (PSNR) 

0 Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92 dB 

1 Foreman 40.39 dB 41.12 dB 0.74 dB 

0 Coastguard 37.35 dB 37.66 dB 0.31 dB 

1 Coastguard 37.05 dB 37.49 dB 0.44 dB 

0 News 37.28 dB 43.67 dB 6.39 dB 

1 News 37.29 dB 43.06 dB 5.77 dB 

Taula  6 - Comparativa dels resultats de l'algorisme a temps 0, 1  amb entrenament continu. 
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Fig.  4.13 – Reconstrucció  al llarg del temps amb entrenament continu dels segments de la seqüència 

Foreman i Coastguard. 

 

Fig.  4.14 - Comparativa entrenament fix i variable a t=1. 

Per poder fer una comparativa justa hauríem de poder comparar amb t=5 a 

l'entrenament continu, però a causa de l'elevat cost computacional no ha estat 

possible. 

 

 Diferents escales. 4.1.9

Podem observar la reconstrucció a diferents escales de caiguda de resolució (Taula  7): 

Escala Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany 
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Podem observar que evidentment com més escalat el PSNR de reconstrucció cada cop 

és més baix. Majoritàriament  l'increment va disminuint a mesura que anem 

augmentant la resolució.  Amb un factor de delmat de 16 és molt difícil trobar un 

llindar que funcioni correctament, per aquest motiu hem repetit l'experiment sense fer 

la predicció només al gradient. (vegeu Taula  8) Podem observar que objectivament no 

hi ha massa millora (Excepte a la seqüència News que com hem vist anteriorment 

l'efecte croma ens enganya).  

 

Escala Seqüència PSNR Bicúbic PSNR Reconstr. Guany 

1/16 Foreman 32.51 33.02 dB 0.52 dB 

1/16 Coastguard 28.48 28.14 dB -0.35 dB 

1/16 News 28.64 31.34 dB 2.69 dB 

Taula  8 - Resultats amb una factor escalat de 1/16 i predicció complerta (no s'aplica el gradient). 

A la Fig.  4.15 podem veure la reconstrucció partint de diferents escales de caiguda de 

resolució. Trobem: a) Interpolació bicúbica d'un delmat factor 4, b) Reconstrucció de a, 

c) Interpolació bicúbica d'un delmat 8, d) reconstrucció de c,  e) Interpolació bicúbica 

d'un delmat 16, f) reconstrucció de e, g) reconstrucció sense gradient de e,  h) imatge 

original sense delmar. 

1/4 Foreman 40.04 dB 40.96 dB 0.92 dB 

1/8 Foreman 35.84 dB 36.94 dB 1.10 dB 

1/16 Foreman 32.51 dB 33.00 dB 0.49 dB 

1/4 Coastguard 37.35 dB 37.69 dB 0.34 dB 

1/8 Coastguard 32.05 dB 31.86 dB -0.19 dB 

1/16 Coastguard 28.48 dB 27.03 dB -1.45 dB 

1/4 News 37.28 dB 43.62 dB 6.34 dB 

1/8 News 32.61 dB 37.45 dB 4.84 dB 

1/16 News 28.64 dB 34.69 dB 6.05 dB 

Taula  7  - Comparativa dels resultats de l'algorisme aplicant diferents esclats per generar la baixa resolució. 
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Com més alta és la caiguda de resolució més és l'aparició d'artefactes molestos, i 

d'altes resolucions mal reconstruïdes. 

 

 

Fig.  4.15 Reconstrucció a diferents escales d'un fragment de Coastguard.  

 

A la Fig.  4.16  podem observar els resultats a la seqüència news, es pot observar que 

com que és una seqüència molt més estàtica no es produeixen tants artefactes 

molestos. Podem observar a la quarta imatge que la predició només al gradient ens 

juga una mala passada i tot i que objectivament en conjunt la reconstrucció és millor, 

la manca d'altes freqüències a les textures produeix un efecte molest perceptivament. 

L'última imatge on no hem aplicat el gradient és millor perceptivament, tot i que 

objectivament té un PSNR més baix.
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Fig.  4.16 - Reconstrucció a diferents escales d'un fragment de News. 

 Temps d'execució 4.1.10

Tot i la reducció computacional que suposa l'ús dels vectors de moviment l'algoritme 

és computacionalment massa costós com podem observar a la Taula  9, on trobem la 

mitjana dels temps d'execució dels diferents experiments per cada seqüència.  

 

Seqüència Temps d'execució mitjà 

Foreman 5 h 34 min 

Costguard 18h 31 min 

News 3h 35 min 

Taula  9 - Temps d'execució mitjà per predir un fotograma. 

La gran diferència de temps d'execució de la seqüència News o Foreman respecte 

Coastguard és deguda a la predicció en el gradient. A la Fig.  4.17 podem veure que les 

zones que superen el llindar del gradient(0.05)  en la seqüència Coastguard són moltes 

més que en la resta, per això tenim aquest increment de temps computacional.  
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Fig.  4.17 - Zones d'actuació (en verd) de les seqüències Foreman, Coastguard i News amb un escalat 

de ¼. 

5 CONCLUSIONS 

Hem aconseguit portar a terme l'hipòtesi proposada en aquest projecte. S'ha 

aconseguit reconstruïr els primers fotogrames posteriors a una caiguda de resolució 

aprofitant l'informació d'alta freqüència prèvia.   

 

Els objectius plantejats a l'inici del projecte s'han complert.  Els resultats obtinguts són 

millors perceptualment i objectivament que utilitzant una interpolació bicúbica o 

bilinial.  I s'ha utilitzat l'informació de codificació per tal de fer més eficent l'algorisme.  

 

Tot i els resultats obtinguts l'algorisme és encara massa lent i costòs 

computacionalment. És cert que el llenguatge de prototipatge matlab és poc ràpid, tot 

i això els resultats estàn lluny de poder ser aplicats a "temps real" com exigiria el cas 

d'ús. També podem observar en els resultats que el guany objectiu és baix, en canvi 

perceptualment la millora és considerable. En part, la mala reconstrucció del soroll ens 

disminueix el PSNR però no la qualitat subjectiva on els contorns tenen més 

importància.  

 

Degut al elevat temps computacional que requereix l'algorisme, en algunes variants 

com l'entrenament continu o la cerca recursiva, el nombre d'experiments realitzats són 

insuficients per poder obtenir conclusions clares. S'han realitzat en total 34 

experiments útils amb una durada mitjana de 10 hores cadascún. No són suficients per 

a demostrar correctament les diferents variants però no s'ha disposat de més temps 

per a computar més resultats.  
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Per poder ser més rigurosos amb els resultats s'hauiren de fer diferents repeticions de 

cadascún dels experiments proposats ja que en l'entrenament interbé un factor 

aleatòri a l'hora d'escollir els patches.  No tenir en compte aquest factor aleatòri i la 

poca quantitat d'experiments realitzats no ens permet aïllar el soroll dels resultat 

causat per aquest factor.  

 

Tot i així, amb els diferents experiments podem concloure firmament que l'utilització 

de vectors de moviment és una técnica eficient, obtenim millors resultats amb el 

mateix nombre de patches que no utilitzant-la. També es pot concloure de manera 

ferma que a mesura que passa el temps tant en un entrenament continu com fix 

experimentem una caiguda de qualitat i que com més alta és la caiguda de resolució 

(escalat) pitjor són els resultats. 

 

Observant la tendéncia, podem dir que l'ús de recursivitat en la cerca és pràcticament 

igual que no utilitzar-la ja que la mida de l'àrea de cerca és sufficient. També podem 

concloure que l'entrenament continu dóna millors resultats que el fix i que amb 

codificació Intra en la caiguda de resolució, utilitzant seguiment lineal més mitjana i 

mediana en la matriu de vectors de moviment, l'aproximació és casi tant bona com 

utilitzar un escalat de la matriu de macroblocs utilitzat en la codificació P al fotograma 

de caiguda. 

 

De cares a treballs futurs s'hauria de millorar l'entrenament: el rendiment de les 

cerques, utilitzant técniques de clustering, sparse tree, reducció de dimencionalitat... 

També s'hauria de millorar la selecció dels patches a la base de dades, ja que el model 

de selecció aleatòri actual no és el millor. S'hauria d'aplicar algún model 

d'entrenament que maximitzes la variança entre els patches. 

Per altre banda es podria optimitzar la predicció en zones de gradient,  utilitzant algún 

sistema de selecció de llindars locals per tal de distingir bé quines són les zones on és 

important reconstruïr els contorns i quines són les zones de soroll. 

 

Concloent, s'ha aconseguit la implementació d'un algorisme que presenta millores 

respecte els algoritmes bàsics que s'obtenen uns bons resultats a nivell perceptual (i 
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suficients a nivell objectiu) però que no és viable per a l'aplicació proposada a causa de 

l'elevat cost computacional.  
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7 ANNEX 

7.1 TECNOLOGIES ASSOCIADES: MATLAB  

L'entorn de programació escollit per a realitzar el projecte és MATLAB [10] ja que és 

molt senzill a l'hora de treballar amb matrius.  

 

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratori de matrius") es una eina de 

software matemàtic desenvolupat per MathWorks que ofereix un entorn de 

desenvolupament integrat (IDE) amb un llenguatge de desenvolupament propi 

(llenguatge M). Està disponible per a les plataformes Unix, Windows, Mac OS X y 

GNU/Linux . 

 

MATLAB permet la manipulació de matrius, representar funcions i dades, implementar 

algoritmes, creació de interfícies gràfiques i connectar-se a altres programes escrits 

amb diferents llenguatges de programació incloent C, C++, Java, i Fortran. 

 

Els primers que van començar a utilitzar aquest entorn varen ser investigadors i 

professionals de l'enginyeria de control, ràpidament es va anar escampant a altres 

dominis. Actualment s'utilitza en molts camps com per exemple l'educació d'àlgebra, 

anàlisis numèrics i és molt popular en el processament d'imatge.  

 

És un llenguatge molt flexible ja que els tipus es converteixen implícitament. També 

podem dir que és un llenguatge dinàmic ja que les variables poden assignar-se sense 

necessitat de declarar el seu tipus.  

 Funcions més utilitzades  7.1.1

IMRESIZE 

La funció IMRESIZE s'utilitza per re-escalar imatges. Podem interpolar una imatge amb 

un valor d'escala superior a 1 i delmar amb valors entre 0 i 1. 

Per defecte IMRESIZE utilitza una interpolació bicúbica, però podem escollir altres 

algorismes com Nearest-neighbor, bilinear, box, Lanczos-2 kernel o Lanczos-3 kernel. 
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SAVE i LOAD 

Les funcions SAVE i LOAD ens serveixen per guardar i obrir a disc les variables. 

TIC i TOC 

Les funcions TIC i TOC ens permeten contar el temps d'execució. TIC inicia el 

cronòmetre i TOC imprimeix el temps transcorregut.  

MEAN2 i SUM 

La funció MEAN2 computa la mitjana de la matriu introduïda.  La funció SUM computa 

el sumatori del vector introduït. Per tal de calcular el sumatori d'una matriu hem 

d'aplicar dos cops la funció:  

>> sum(sum(A)); 

SUBIMAGE i IMSHOW 

Les funcions SUBIMAGE i IMSHOW ens permeten visualitzar les imatges. SUBIMAGE a 

diferència d'IMSHOW ens mostra les coordenades. 

SUBPLOT 

La funció SUBPLOT ens permet representar diferents gràfics i/o imatges a una 

maeteixa figura. 

SPRINTF 

SPRINTF ens serveix per a mostrar per pantalla text i variables de la forma string 

format. 
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7.2 Funcions implementades 

Les diferents funcions implementades són: 

 

Generar seqüències: 

generate_seq_MV 

 

Codificació: 

codifica 

prepare_img 

 

Entrenament: 

trainingset_OP 

trainingset_OP_MV 

trainingset_OP_MV_NI 

trainingset_OP_MV_NI_rec 

trainingset_OP_MV_rec 

trainingset_OP_MV_rec_fix 

 

Predicció: 

Prediction_OP 

Prediction_OP_MV 

Prediction_OP_MV_grad 

 

Auxiliars a l'entrenament: 

coord_esp2d_to_fullmb1d 

coord_esp2d_to_mb1d     

coord_mb1d_to_esp2d 

coord_mb1d_to_mb2d 

coord_mb2d_to_mb1d 

pair_randperm 

pair_randperm_center 

scaleMVmat           

trobaMV 

trobaMV_rec 

 

Representació i altres 

displaycut         

giveId     

openfiles 

                                     

 

Podeu descarregar les funcions implementades en el següent enllaç:  

https://drive.google.com/file/d/0B0bjCeP6NAr5NGtHZXdOdldqOHc/edit?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/0B0bjCeP6NAr5NGtHZXdOdldqOHc/edit?usp=sharing

