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Abstract

The quality of the images or video is increasingly important in the audiovisual industry,

but  even  if  the  devices  are  capable  of  playing  content  with  an  always  increasing

resolution, the resolution of existing content is always one step behind. This is due to the

high cost of the sensors capable of capturing in high qualities and the large amount of

existing old material.

In this project an investigation is carried out within the scope of the super-resolution,

more specifically, in the super-resolution based on examples and applied both to single

images and videos. A method for super-resolve images and a study of the possibilities of

nonlinear regression analyzing different configurations is proposed.
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Resum

La  qualitat  de  les  imatges  o  el  vídeo  és  cada  cop  més  important  en  la  indústria

audiovisual, però tot i que els dispositius són capaços de reproduir cada vegada contingut

de més resolució, la resolució del contingut existent va sempre un pas endarrere. Això és

degut a l'elevat cost dels sensor capaços de capturar amb qualitats molt elevades i a la

gran quantitat de material antic existent. 

En  aquest  projecte  es  realitza  una  recerca  dins  l'àmbit  de  la  super-resolució,  més

concretament, en el de la super-resolució basada en exemples i aplicada tan a vídeos com

a  imatges  soltes.  Es  proposa  un  mètode  per  super-resoldre  imatges  i  s'estudien  les

possibilitats de la regressió no lineal analitzant diferents configuracions.
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Resumen

La  calidad  de  las  imágenes  o  el  vídeo  es  cada  vez  más  importante  en  la  industria

audiovisual,  però aunque los dispositivos son capaces de reproducir contenido de una

resolución cada vez mayor, la resolución del contenido existente va siempre un paso por

detrás. Esto es debido al elevado coste de los sensores capaces de capturar en calidades

elevadas y a la gran cantidad de de material antiguo existente.

En este proyecto se realiza una investigación dentro del ámbito de la super-resolución,

más concretamente, en el de la super-resolución basada en ejemplos y aplicada tanto a

vídeos como a imágenes sueltas. Se propone un método para super-resolver imágenes y

se  estudian  las  posibilidades  de  la  regresión  no  lineal  analizando  diferentes

configuraciones.
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1. Introducció

La  qualitat  de  les  imatges  o  el  vídeo  és  cada  cop  més  important  en  la  indústria

audiovisual. Ja hi ha en el mercat, per exemple, dispositius capaços de reproduir vídeo en

4k, però la realitat és que existeix poc contingut en tan alta resolució. El motiu és l'elevat

cost dels sensors necessaris per capturar vídeo en Ultra HD,  les dificultats de producció i

distribució que comporta, i la gran quantitat de temps que es perd en post-producció.

Això juntament amb el fet de que una televisió o un monitor 4k és encara un article de

luxe, fan que rarament es vegin vídeos de tanta qualitat en el nostre dia a dia. No obstant,

aquest fet mostra una evidència: la tecnologia avança permetent reproduir cada vegada

una resolució més elevada, però el contingut enregistrat en el passat va ser capturat en

una resolució menor. És per això que seria interesant poder restaurar aquest contingut

antic  ampliant  la  seva  resolució  a  un  nombre  de  píxels  en  consònancia  amb  les

característiques dels dispositius més actuals.

La super-resolució és una branca del processament d'imatges que es centra en aumentar

la resolució espacial d'una imatge amb la intenció, no només de solucionar els problemes

anteriorment  comentats,  sinó  també  d'ajudar  en  altres  camps  com  la  visió  per

computador. Existeixen molts mètodes diferents per super-resoldre una imatge, alguns

d'ells  intenten  combinar  la  informació  no  redundant  de  diferents  fotogrames  d'una

mateixa seqüència per generar una sola imatge de major resolució, d'altres ho fan a partir

d'una sola imatge on la falta d'informació addicional complica encara més el problema.

Utilitzant  tècniques  basades  en  l'aprenentage  a  través  d'exemples  i  un  model  de

regressió,  i  a  partir  de  l'algoritme proposat  per  Yang  et  al.  [1]  a  «Fast  Image  Super-

Resolution  Based on In-Place Example Regression»,  a  n'aquest  projecte  s'exploren les

possibilitats i el rendiment d'aquestes tècniques tant en el cas de seqüències, utilitzant la

informació del moviment entre fotogrames, com el d'imatges soltes. 

1.1. Objectius

En aquest projecte s'investiguen les possibilitats dels mètodes de regressió basats en

exemples en la super-resolució tant de vídeos com d'imatges soltes. Els objectius que es

pretenen assolir són els següents:

• Analitzar el marge de millora de l'algoritme proposat per J. Yang et al.  a «Fast

Image Super-Resolution Based on In-place Example Regression» [1] al aplicar-se a la

super-resolució vídeos, aprofitant informació continguda en altres fotogrames de

la  seqüència  mitjançant  tècniques  de mapeig  de moviment.  Per  assolir  aquest
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objectiu es prendrà com a referència la  tesi  d'Óscar Hortelano «In-Place image

super-resolution with Inter-Frame motion cues» [2] que va adaptar l'algoritme de J.

Yang et al. per a la super-resolució de vídeos i s'intentarà entendre el perquè dels

seus resultats. S'analitzarà també fins a quin punt és útil  aquesta adaptació en

termes de qualitat dels resultats en relació a la complexitat computacional que

comporta.

• Proposar  un  sistema  per  super-resoldre  imatges  que  millori  els  resultats  que

s'obtenen mitjançant el mètode proposat per Óscar Hortelano a la tesi « In-Place

image  super-resolution  with  Inter-Frame  motion  cues»  [2],  amb  la  qual  es  basa

aquest projecte, on tal com s'explica abans s'adapta el mètode de J. Yang et al.

per la super-resolució de vídeos. En funció de les conclusions extretes sobre el

funcionament del mètode d'Óscar es proposaran mètodes per imatges soltes o

per a vídeos,  ja que es mantendrà l'algoritme de J. Yang et al.  com a base del

sistema i s'ha de valorar amb deteniment el seu rendiment al aplicar-se a vídeos.

1.2. Implementació

L'implementació  s'ha  dut  a  terme  sobre  el  codi  MATLAB que  va  desenvolupar  Óscar

Hortelano a la seva tesi. Aquest consisteix en una implementació millorada del mètode de

J. Yang et al.; un implementació d'Optical Flow SparseFlow (també inclou altres mètodes

però no s'han utilitzat), i una adaptació a vídeos del Fast Image Super-resolution Based on

In-place Example Regression.  A més, s'ha utilitzat la base de dades Sintel [20] per entrenar

i testejar l'algoritme.

1.3. Pla de treball

Paquet: Revisió de l'estat de l'art WP1

Component principal: aprenentatge I recerca Full 1 de 4

Descripció: Estudi I anàlisi dels mètodes de super-resolució més recents. Data d'inici: 28/09/2015

Data de finalització: 27/11/2015

Tasca  inicial:  Estudi  del  paper  amb  que  es

basa el projecte

Tasca  final:  Lectura  dels  papers  més

rellevants
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1ª tasca: Anàlisi de l'algoritme de Yang et al.

2ª tasca: Lectura dels papers més rellevants.

Paquet: Integració del Block Matching al sistema WP2

Component principal: implementació de software I anàlisi de resultats Full 2 de 4

Descripció:  Canvi  de  la  funció  de  mapeig  de  moviment  dins  l'algoritme

d'Óscar Hortelano.

Data d'inici: 01/12/2015

Data de finalització: 01/01/2016

Tasca inicial: integració del Block Matching al

sistema

Tasca final: anàlisi dels resultats

1ª tasca: Substitució de l'Optical Flow pel Block Matching dins l'algoritme d'Óscar Hortelano.

2ª tasca: Anàlisi dels resultats i extracció de conclusions.

Paquet: Recerca d'una millora a l'algoritme proposat per Óscar WP3

Component principal: recerca Full 3 de 4

Descripció: investigar com millorar els resultats obtinguts per Óscar. Data d'inici: 01/01/2016

Data de finalització: 01/02/2016

Tasca  inicial:  estudi  de  les  possibilitats  de

millora

Tasca  final:  decisió  del  mètode  a

implementar

1ª tasca: Investigació de possibles millores
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Paquet: Desenvolupament del mètode basat en la regressió en cascada WP4

Component principal: implementació de software i anàlisi de resultats Full 4 de 4

Descripció: Implementació de la  regressió  en cascada i  valoració del  seu

funcionament.

Data d'inici: 01/02/2016

Data de finalització: 13/04/2016

Tasca inicial: integració del mètode

Tasca final: anàlisi dels resultats

1ª tasca: Integració de la regressió en cascada a l'algoritme de Yang et al.

2ª tasca: Integració de la regressió en cascada a l'algoritme de Yang per vídeos.

3ª tasca: anàlisi dels resultats.

Taula 1.1: Pla de treball

1.4. Fites

#WP #Tasca Títol Fita Data

2 1 Integració del Block

Matching

Codi de MATLAB 20/12/2015

2 2 Anàlisi dels resultats

del sistema amb Block

Matching

Evaluació dels

resultats obtinguts

amb BM

29/12/2015

3 1 Proposta millora Idea de millora 01/02/2016

4 3 Evaluació de la

resolució en cascada

Evaluació dels

resultats obtinguts

amb la resolució en

cascada

20/02/2016

4 3 Evaluació de la

resolució en cascada

aplicada a vídeos

Evaluació dels

resultats obtinguts

amb la resolució en

cascada aplicada a

vídeos

29/03/2016

Taula 1.2: Fites
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1.5. Diagrama de Gantt

1.6. Desviacions respecte el plantejament inicial

Durant el desenvolupament del projecte s'ha alterat una mica l'objectiu de la recerca. Els

mals resultats obtinguts mitjançant els mètodes que aprofitaven el moviment dins les

seqüències  d'imatges  han duit  a  orientar  l'investigació  a  altres  formes  de millora,  de

manera  que  el  mètode  final  presentat  no  s'aprofita  dels  vídeos  sinó  que  va  enfocat

únicament a imatges soltes.
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2. Estat de l'art de la super-resolució

Podem  diferenciar  dos  enfocaments  diferents  dins  el  camp  de  la  super-resolució,  els

mètodes basats en la reconstrucció, que intenten recuperar l'alta freqüència a través de

múltiples  fotogrames  de  la  mateixa  escena,  i  els  mètodes  basats  en  exemples,  que

utilitzen diccionaris externs per aprendre patrons amb els quals super-resoldre imatges.

2.1. Mètodes basats en la reconstrucció

Els mètodes basats en la reconstrucció combinen fotogrames d'una mateixa escena amb

poc  desplaçament  entre  ells  considerant  que  si  es  coneix  el  moviment  entre  els

fotogrames es podrà generar una imatge de major resolució a partir d'una combinació

d'imatges. Es poden diferenciar tres blocs diferents en el procés de reconstrucció:

-  L'enregistrament és  le  procés  que  estima  el  moviment  entre  els  fotogrames  d'una

seqüència. M. Irani et al. [3] va proposar un estimador de moviment simple a través d'una

transformació  d'imatges  amb  tres  paràmetres  desconeguts:  desplaçament  vertical,

desplaçament  horitzontal  i  angle  de  rotació.  També  Marcel  et  al.  [4]  va  plantejar  un

mètode utilitzant la hipòtesi que els desplaçaments de càmera es poden representar com

a  composicions  de  translacions  i  rotacions  en  el  pla  de  la  imatge.  Avui  dia  però,  els

mètodes d'Optical Flow com [5,6,7] podrien ser utilitzats en el procés d'enregistrament,

tal i com va proposar D. Rivero [8], obtenint millors resultats.

- La reconstrucció és el procés de mesclar, una vegada conegut el moviment, les imatges

de baixa resolució per crear una sola imatge d'alta resolució. M. Irani et al. [3] planteja

que cada píxel de baixa resolució és una projecció d'una regió de l'escena d'alta resolució.

D'altra banda D. Rivero [8] desenvolupa el procés a través de la interpolació bilineal de la

següent manera: tots els desplaçaments en baixa resolució s'adapten a l'alta resolució

per  després  colocar  els  píxels  de  baixa  resolució  en  la  posició  corresponent  d'una

quadrícula  buida  en  l'alta  resolució.  S'utilitza  un  procés  de  restauració  per  cobrir  els

espais que no estan referenciats pels fotogrames de baixa resolució.

- La restauració es centra en eliminar soroll o imperfeccions de la imatge d'alta resolució

que s'ha generat. La majoria de mètodes d'elimació de soroll es basen en el filtratge de

les imatges.  Per exemple,  Tomasi et al.  [9] va proposar utilitzar un filtre bilateral  que

conservés  els  contorns  i  D.  Rivero  [8],  un  filtre  de  mitjanes  que  aconsegueix  grans

resultats tot i la seva simplicitat.
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De totes maneres, els mètodes de super-resolució basats en la reconstrucció s'han deixat

una mica de banda avui dia, ja que resulta molt complicat aconseguir bons resultats amb

factors d'escalat elevats havent de reproduir el procés en cadena i arrosegant errors en

cada iteració. Per això, s'han prosat altres esquemes que intenten enfocar el problema

d'una manera diferent.

2.2. Mètodes basats en exemples

Dins  els  mètodes  basats  en  exemples  podem  diferenciar  dos  enfocaments  diferents:

diccionaris  interns,  que  intenten  utilitzar  alguns  patrons  de  la  imatge  d'entrada,  i

diccionaris externs, que utilitzen imatges externes per trobar estructures de blocs que es

puguin aplicar a la imatge d'entrada.

Freedman and Fattal [10] van proposar un diccionari extern on s'assumia que un bloc

petit  dins  una  imatge  conservava  una  estructura  semblant  després  d'aumentar-ne  la

resolució,  sempre i  quan el  factor d'escala fos petit.  Aquesta propietat s'utilitza de la

següent manera: la banda d'alta freqüència d'un bloc d'alta resolució es recupera a través

d'una recerca local dins una àrea centrada al voltant del corresponent bloc  in-place  en

baixa resolució.

J. Yang et al. [11] va utilitzar propietats tant dels diccionaris externs com dels interns per

trobar la següent funció de mapeig de blocs de baixa a alta resolució. Sigui x o  un bloc de

baixa resolució i alta freqüència de la imatge a super-resoldre, y o  el mateix bloc en baixa

resolució i baixa freqüència i  y  en alta resolució i baixa freqüència. El bloc super-resolt

s'obtendria de la següent manera:

x =f ( y )=f ( y o+ y − y o )≈x o+∇ f t
( y o)( y −y o)    (2.1)

La derivada de la funció de mapeig  ∇ f t
( y o ) s'aproxima a través d'una funció a troços

que aprèn els seus valors a través d'un conjunt de punts d'ancoratge entrenats en un

conjunt de blocs de baixa resolució y o d'una base de dades externa utilitzant clustering

no supervisat amb un algoritme  random tree projection  [21].  Els valors del regressor es

recuperen després mitjançant regressió lineal de mínims quadrats. L'expressió resultant

és la següent:

x ≈x o+R ( y o)( y −y o)    (2.2)
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Freeman et al. [12] proposa generar un diccionari de parells de blocs AR-BR d'una base de

dades d'imatges per crear informació plausible per altres imatges externes que utilitza un

algoritme del tipus cadena de Markov. El  principal problema d'aquest mètode és que

necessita  una  quantitat  enorme  de  parells  de  blocs  d'entrenament  per  generar  el

diccionari desitjat, cosa que es tradueix en una elevada complexitat computacional. Per

això, altres propostes tracten de aconseguir resultats similars utilitzant diccionaris més

petits a través de la combinació lineal de blocs.

És el cas de J. Yang et al. [19], que proposa una represetació compacta pels parells de

blocs. La idea principal consiteix en forçar el diccionaris de baixa i alta resolució a tenir la

mateixa representació dispersa. Els diccionaris dispersos s'han d'entrenar conjuntament,

perquè  és  necessita  la  mateixa  representació  dispersa  α  en  els  blocs  d'alta  i  baixa

resolució  en  els  seus  corresponents  diccionaris.  D'aquesta  manera  la  representació

dispersa α  pot ser recuperada del bloc d'entrada de baixa freqüència y  i el diccionari

de baixa freqüència D l , i extrapolada al bloc d'alta resolució x .

y≈D l α⇒ x ≈Dh α    (2.3)

La restricció de dispersió en  α  implica minimitzar una funció de norma  l 1 , provocant

complexos processos computacionals, que no són de gran importància mentre s'entren

els diccionaris ja que es pot fer offline, però si a l'hora de trobar la representació dispersa

α  de cada bloc y . El procediment de minimització que s'ha de fer per cada bloc y  és el

següent:

min
α

‖
~D α−~y‖2

2
+λ‖α‖1     (2.4)

Timofte  et  al.  [13]  va  proposar  un  esquema  similar  a  [14]  amb  una  restricció  menys

estricte  amb  una  norma  l 2 pel  terme  de  regularització.  Aquest  enfocament,  també

conegut com Ridge Regression té una solució tancada, evitant així processos coputacionals

complexes.  El mètode va ser anomenat  Global Regression  (GR),  ja  que tot el diccionari

s'utilitza per  trobar el  regressor  global  P G .  Es  dóna una solució  per  cada bloc  de la

següent manera:

x =Dh (D l
T D l+λ I )−1 D l

T y F =P G y F    (2.5)

Un altre  enfocament  interessant  del  problema és  l'anomenat  Anchored Neigbhorhood

Regression (ANR) proposat per Timofte et al. [13] on cada entrada es tractada segons les

seves característiques. Cada àtom del diccionari s'entrena a través de K-SVD, un algoritme

d'aprenentatge per crear diccionaris de representacions disperses, que  es relaciona amb
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el  k  àtoms més propers  i  es  calcula  una matriu  de projecció  per  cada veí.  D'aquesta

manera, per cada bloc d'entrada  y iF ,  l'àtom més proper es troba a través de la seva

matriu  de projecció  P iG ,  i  el  bloc d'alta resolució  x i es calcula projectant l'entrada a

aquesta matriu.

x i=P iG y iF    (2.6)

Com aquesta  optimització  pot  ser  calculada  offline,  la  velocitat  del  mètode  no és  un

problema,  però els  K-NN es  trien  d'entre els  àtoms del  K-SVD,  mentre que els  punts

d'ancoratge  estan  construits  per  ser  dispersos  damunt  l'espai,  cosa  que  és  una

contradicció. Pérez-Pellitero et al. [15] va proposar un altre mètode sobre la mateixa idea.

Per  solucionar  la  contradicció,  va  canviar  el  mètode  amb  el  que  s'obtenien  els  veïns

utilitzant mostres de dades reals en lloc de àtoms del K-SVD per obtenir els veïns de cada

àtom. Com hi ha una gran quantita de mostres reals, es poden trobar més veïns, cosa que

permet un entrenament de més qualitat per el regressor. 
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3. Metodologia i desenvolupament del projecte

3.1. Punt de partida

Es pren com a referència la tesi d'Óscar Hortelano  In-Place image super-resolution with

Inter-Frame motion cues [2]. Es tracta d'una adaptació al vídeo i amb algunes modificacions

del mètode per imatges soltes proposat per Yang et al.  a  Fast Image Super-Resolution

Based  on  In-place  Example  Regression [1].  La  idea  principal  de  projecte  consisteix  en

continuar  la  recerca  feta  per  Óscar  intentant  afegir-hi  algunes  millores  i  explorar  les

possibilitats del sistema basat en la regressió de Yang et al.

In-place Example Regression (IpER)

IpER, acrònim d'In-place Example Regression, representa la base sobre la qual s'ha realitzat

la  recerca tant  en aquest  projecte com en el  seu predecesor.  Per  super-resoldre una

imatge mitjançat aquest mètode, primer s'entrena un regressor que serveix després de

funció  de mapeig  entre els  blocs  de píxels  de la  baixa  a  l'alta  resolució.  Una vegada

entrenat  el  regressor  s'aplica  l'esquema  següent  a  cada  un  dels  blocs,  amb  màxim

solapament, de la imatge a super-resoldre. BR fa referència a baixa resolució; AR, a alta

resolució, i BF i AF a baixa i alta freqüència respectivament.
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S'obté Y o  filtrant passa baixos X o  (la imatge a super-resoldre) i Y  aplicant interpolació

bicúbica a X o . Sigui x o  un bloc de la imatge de baixa resolució X o ; y o , la seva versió

en baixa freqüència, i  y , el bloc en alta resolució i baixa freqüència, es calcula x  (alta

resolució  i  alta  freqüència)  com  x =x o+( y − y o )∇ f T
( y o) .  Aquesta  equació  és  una

aproximació  de  primer  ordre  de  la  funció  de  mapeig  f  i  es  basa  en  el  fet  que

x o=f (y o)  i y  s'assembla a y o . Es desenvolupa de la següent manera:

x =f ( y )=f ( y o+ y − y o )=f (y o)+∇ f T
(y o)( y − y o )+o (‖y − y o‖2

2
)≈x o+(y − y o )∇ f T

( y o)    (3.1)   

Per cada bloc y (axa )  de la imatge Y  situat a (v ,h) , s'ha de trobar el seu equivalent,

in-place, en baixa resolució y o (axa )  al voltant de (v r ,h r) , sent (axa )  la mida del bloc

en  píxels.  Mentre  que  Yang  et  al.  situa  aquestes  coordenades  a  v r =[v /s+0.5]  i

hr =[h /s +0.5] ,  on  s  és  el  factor  d'escala,  Óscar  realitza  una  recerca  al  voltant

d'aquesta ubicació: mitjançant Nearest-Neighbor troba el bloc y o  més semblant a y .

S'aprèn  ∇ f  com  una  funció  a  troços  a  partir  d'un  conjunt  de  punts  d'ancoratge

{c 1,. .. , c n} .  Donats  {y i , x i}i =1
m  i  els  seus  corresponents  parells  in-place  {y oi , x oi}i =1

m ,

obtinguts  d'una  base  de  dades  de  parells  d'imatges  d'alta  i  baixa  resolució,  es  pot

entrenar ∇ f  en els n  punts d'ancoratge mitjançant:

min
{∇ f (c j )}j=1

n
∑
i =1

m

‖x i−x oi−∇ f (c o
i
)( y i− y oi )‖2

2    (3.2)

on c o
i  és el punt d'ancoratge més proper a y oi . Aquesta optimització es resol mitjançant

mínims quadrats. 

L'entrenament consisteix en aprendre els valors de la funció de regressió per a cada un

dels punts d'ancoratge, després, per super resoldre un bloc, primer es troba el parell in-

place {y o , x o } ; després,  ∇ f ( y o )  basada en el  punt d'ancoratge més proper a  y o , i

finalment s'aplica l'aproximació de primer ordre per calcular x , el bloc d'alta resolució.

In-place Example Regression millorat (IpER+)

Tenint  en  compte  que  alguns  dels  darrers  mètodes  de  l'estat  de  l'art  incorporen

tècniques  amb resultats  que s'han demostrat  millors  que els  proporcionats per  IpER,

Óscar incorpora algunes millores al mètode de Yang et al. Per començar, per seleccionar

els blocs que es faran servir com a punts d'ancoratge, Yang et al. utilitza un algoritme
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anomenat random projection tree clustering [16], mentre que Óscar fa servir l'algoritme K-

SVD, com ja va fer E. Pérez-Pellitero et al. a «Fast super-resolution via dense local training

and inverse regressor search» [15], que proporciona uns punts d'ancoratge més adequats.

D'altra banda, amb IpER s'assignaven tots els blocs d'entrenament al punt d'ancoratge

més proper. Això implica que a cada punt d'ancoratge se li  relacioni una quantitat de

blocs d'entrenament molt diferent, i que sigui subòptim, és a dir: un bloc pot ser igual de

semblant  a  més d'un punt d'ancoratge.  Per això,  Óscar  incorpora  l'esquema de cerca

invers proposat per Pérez-Pellitero et al. [15] on es cerquen k blocs més propers a cada

punt d'ancoratge.

In-Place image super-resolution with Inter-Frame motion cues (IpER-OF)

Tal com s'ha exposat abans, Óscar proposa una adaptació a seqüències del mètode IpER.

La idea principal consisteix en entrenar el regressor no només amb els parells  in-place,

sinó també amb informació de la següent imatge de la seqüència. A través d'una funció

de  mapeig  de  moviment  és  possible  ubicar  un  bloc  d'un  fotograma  en  el  següent

fotograma d'un vídeo (més concretament trobar el bloc que més s'hi assembli), ja que el

desplaçament  entre  fotogrames  consecutius  sol  ser  molt  petit.  Per  calcular  aquesta

funció  de  mapeig  s'utilitzen  mètodes  d'Optical  Flow.  Existeixen  moltes  maneres  de

calcular el desplaçament entre dos fotogrames, però amb la intenció d'aconseguir uns

resultats decents i evitar una excessiva complexitat computacional, que implicaria elevats

temps d'execució, Óscar opta per l'anomenat SparseFlow, Timofte et al. [17], una versió

millorada del mètode proposat per P. Weinzaepfel et al. a «Large dis-placement optical

flow with deep matching» [18]. 

Una vegada obtinguda la ubicació d'un bloc en el següent fotograma mitjançant l'Optical

Flow,  Óscar aplica un procés similar al que aplicava per trobar parells  in-place, cercant

mitjançant nearest-neighbor el bloc més sembalnt al voltant de la posició obtinguda.

Aquest enfocament es podria entendre com una combinació dels mètodes basats en la

reconstrucció i els mètodes basats en exemples, ja que inclou l'efocament dels primers,

on es combinen fotogrames d'una mateixa escena per crear una sola imatge de major

resolució, i alhora el sistema aprèn d'imatges externes per trobar estructures de blocs

que es puguin aplicar a la imatge d'entrada.
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L'esquema que proposa Óscar és el següent:
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3.2. Mètodes implementats

3.2.1. In-Place  image  super-resolution  with  Inter-Frame  motion  cues  amb Block

Matching (IpER-BM)

El càlcul de la funció de mapeig de moviment sol implicar un elevat temps d'execució,

sobretot quan la durada del vídeo es considerable, per això seria útil poder aprofitar els

vectors  de  moviment  que  proporciona  el  Block  Matching,  ja  que  tant  el  contingut

audiovisual  codificat  en  MPEG 1,  2  i  4  com  en  molts  altres  codificadors  de  vídeo  (la

majoria dels vídeos que es visualitzen quotidianament) ja contenen aquesta informació. 

El  Block  Matching  estima  el  moviment  entre  dues  imatges  o  fotogrames  d'un  vídeo

utilitzant blocs de píxels. L'algoritme relaciona un bloc de píxels del fotograma  k  a un

bloc de píxels del fotograma k+1  movent el bloc de píxels sobre una zona de cerca. El

seu funcionament es pot dividir en tres pasos:

1. Es divideix el fotograma en blocs.

2. Per cada subdivisió o bloc del fotograma k+1  s'estableix una regió de cerca.

3. Es cerca la nova localització del bloc dins la zona establerta.
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S'utilitza l'error quadràtic  mitjà (MSE) per mesurar la similitud entre blocs. L'algoritme

estableix  el  desplaçament  del  píxel  central  del  bloc  com  els  valors  (d 1 , d 2)  que

minimitzen la següent eqüació:

MSE (d 1 , d 2)=
1

N 1 xN 2
∑

(n1 , n2)

∑
∈B

[s (n1 ,n2 , k )−s (n1+d 1 ,n2+d 2 ,k +1)]
2    (3.3)

On B  és un bloc de N 1 xN 2  píxels, i s (x , y ,k )  es refereix a la localització (x , y )  en el

fotograma k .

Per  incloure  aquesta  estimació  de  moviment  dins  l'algoritme  de  super-resolució,  cal

entendre  la  diferència  de  format  entre  la  funció  de  mapeig  que  s'obté  mitjançant

l'Optical Flow i la que s'obté mitjançant Block Matching: l'Optical Flow mapeja cada un dels

píxels d'un fotograma al fotograma següent, mentre que l'Optical Flow mapeja blocs de

píxels. Evidentment l'Optical Flow  és molt més precís, caldrà valorar doncs la importància

de la qualitat de l'estimació de moviment dins l'algoritme de super-resolució.

Dit això, l'única diferència en l'esquema d'Óscar al introduir el Block Matching  és que la

funció de mapeig de moviment passa a ser la resultant de l'algoritme de Block Matching i

no la de un algoritme d'Optical Flow.

3.2.2. Super-resolució  en cascada (IpER+CASC)

Tan en l'algoritme proposat per Yang et al. [1] com en el proposat per Óscar s'utilitza un

sol regressor. En el primer, aquest s'entrena amb parells d'imatges d'alta i baixa resolució

aprenent d'estructures de píxels en els parells de blocs d'entrenament per super-resoldre

altres  imatges  soltes.  En  el  segon  cas,  s'introdueix  en  l'entrenament  del  regressor

informació  del  següent  fotograma  dins  una  seqüència.  Mitjançant  el  mapeig  de

moviment s'ubica un bloc de píxels en el següent fotograma i aquest es aprofitat pel

regressor, que disposa així de més informació amb la que super-resoldre una imatge. 

El  que  es  proposa  en  aquest  apartat  és  entrenar  un  segon  regressor  per  aplicar

l'algoritme de Yang et al. [1] (amb les millores incorporades per Óscar) en cascada. Com

es pot observar en l'esquema d'abaix, s'obté X 1  amb un procediment idèntic al de IpER,

però una vegada obtinguda,  a  aquesta imatge se  li  torna a aplicar  el  mateix  mètode

utilitzant un segon regressor. La idea d'aquest mètode es basa principalment en que si el

bloc xo  és de major qualitat serà més fàcil aconseguir un bloc super-resolt x  que sigui

també de major qualitat, i d'aquesta manera obtenir una millor imatge super-resolta X .
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El primer regressor,  ∇F 1
T , s'entrena exactament igual que en el mètode IpER, és a dir

amb una base de dades externa de parells d'imatges d'alta i baixa resolució. Després es

super-resolen totes les imatges de baixa resolució de la base de dades d'entrenament

utilitzant  ∇F 1
T  i  es  guarden  les  sortides.  ∇ F 2

T  S'entrena  pràcticament  igual,  però
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Figura 3.4: Esquema super-resolució en cascada



considerant les imatges super-resoltes amb ∇F 1
T  com les imatges de baixa resolució, de

manera que el mapeig in-place es torna innecessari i no s'aplica, ja que totes les imatges

de l'esquema són ara del mateix tamany.

Les imatges que s'utilitzen per entrenar  ∇ F 2
T  són les de baixa resolució de la base de

dades d'entrenament super-resoltes utilitzant  ∇F 1
T ,  és a dir que s'aplica el regressor

sobre les mateixes imatges amb les que s'ha entrenat. Tot i que això pot semblar una

mala  pràctica,  s'ha  comprovat  que  els  resultats  finals  obtinguts  al  testejar  el  dos

regressors  en  cascada  sobre  altres  imatges  és  millor  reutilitzant  la  base  de  dades

d'entrenament que dividint-la.

4. Resultats

Aquest  projecte ha  estat  desenvolupat  mitjançant el  llenguatge de càlcul  tècnic  d'alt

nivell MATLAB. En aquesta secció s'exposaran els resultats obtinguts amb els diferents

mètodes utilitzats.

4.1. Paràmetres de test

S'ha testejat el mètode amb un factor d'escala s=1 ' 5 . Per obtenir les imatges de baixa

resolució i baixa freqüència s'han filtrat les imatges de baixa resolució i alta freqüència

amb un un filtre passa baixos gaussià de tamany 5 i desviació estàndar 0'55. S'utilitza un

tamay de bloc  p=5  en  les  implementacions  per  imatges soltes,  ja  que els  resultats

obtinguts són 0,42dB millors de mitjana, en termes de PSNR, que utilitzant  p=3  com

proposava Óscar. No obstant, tal i com justifica en el seu treball,  p=3  es millor quan

s'han de super-resoldre seqüències d'imatges, de manera que en les implementacions on

s'aprofita el mapeig de moviment s'utilitza aquest tamany de bloc.

Per entrenar l'algoritme s'agafen  n=2500000  blocs aleatòriament seleccionats de la

base  de  dades  Sintel  clean amb  una  desviació  estàndard  major  que  10  perquè  les

entrades tenguin suficient variabilitat.

S'entrena  l'algoritme  K-SVD  amb  un  coeficient  de  dispersió  k=1  i  c=1024  punts

d'ancoratge.  S'utilitzen  k=1300  K-NN blocs  associats  a  cada clúster  tal  i  com ho fa

Pérez-Pellitero et al. a [15].
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4.2. Mètriques

Per  evaluar  el  funcionament  del  sistema  s'utilitza  la  relació  Peak Signal-to-Noise  Ratio

(PSNR), ja que és una mesura que es pot entendre com una aproximació de la percepció

de la  vista humana sobre la qualitat de la reconstrucció. Es calcula de la següent manera:

PSNR=10log10(
MAX I

2

MSE
)    (4.2.1)

on  MAX I
2  és  el  valor  màxim que pot prendre un píxel a la  imatge (255 en totes les

imatges utilitzades en aquest projecte)  i MSE, l'error quadràtic mitjà:

MSE =
1

MN
∑
i=0

M−1

∑
j =0

N −1

‖I (i , j )−K (i , j )‖2    (4.2.2)

4.3. Evaluacions

4.3.1. Punt de partida

Per entendre els resultats obtinguts a n'aquest projecte cal entendre la situació sobre la

qual  es  va  partir,  és  a  dir,  les  conclusions  que  s'extreuen  de  «In-Place  image  super-

resolution with Inter-Frame motion cues» [2]. Óscar es va basar en l'algoritme IpER i va

adaptar-lo perquè pogués ser  aplicat  a  vídeos  aprofitant la  informació  continguda en

altres fotogrames de la seqüència. Cal evaluar doncs, la millora que es pot aconseguir

amb aquest plantejament. 

La següent taula mostra els  resultats més importants que va obtenir  Óscar en el  seu

projecte. El seu objectiu era millorar els que va obtenir Yang et al. a [1] amb una adaptació

del  sistema  a  seqüències  d'imatges.  Però  tal  i  com  s'explica  anteriorment,  a  més

d'adaptar-ho a vídeos, Óscar millora la manera en que s'obtenen els punts d'ancoratge i

incorpora l'esquema de cerca invers. Aquestes millores per si soles ja fan que l'algoritme

de Yang et al. funcioni millor sense necessitat d'adaptar-lo a vídeos, de manera que caldrà

valorar i diferenciar d'on ve cada millora de PSNR.
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Seqüència Bicubic IpER IpER+ IpER-GT IpER-SF

bamboo_1 31,23 32,85 33,44 33,53 33,48

bamboo_2 31,35 32,78 33,28 33,31 33,30

market_2 30,67 32,17 32,59 32,77 32,76

market_5 38,47 40,07 40,97 40,99 40,94

market_6 32,10 33,78 34,49 34,54 34,52

mitjana 32,76 (+0,00) 34,33 (+1,57) 34,95 (+2,19) 35,03 (+2,27) 35,00 (+2,24)

Taula 4.1: Valors de PSNR obtinguts per Óscar. Taula extreta de [2]

IpER-GT fa referència a IpER-OF utilitzant els vectors de moviment ground truth, i IpER-SF

utilitzant els vectos de moviment calculats amb  SparseFlow; IpER i IpER+, al mètode de

Yang  i  a  la  seva  versió  millorada  respectivament,  i  Bicubic  a  la  imatge  super-resolta

mitjançant interpolació bicúbica, que es pren com a refferència. El que s'observa és que la

gran millora en termes de PSNR es produeix al passar del mètode IpER a IpER+. Tenint en

compte  que  l'IpER-GT  és  una  adaptació  a  vídeos  de  l'IpER+  el  que  s'aconsegueix  al

incorporar la informació del següent fotograma de la seqüència en el sistema és només

un millora de 0,08dB en el cas de l'IpER-GT i de 0,05dB utilitzant  SparseFlow. Tenint en

compte l'elevat temps d'execució que implica el càlcul de l'OpticalFlow es tracta d'una

millora  bastant  petita.  Caldrà  veure  llavors  quina  és  la  millor  manera  d'incrementar

aquest valors de PSNR. 

4.3.2. In-Place  image  super-resolution  with  Inter-Frame  motion  cues  amb  Block

Matching (IpER-BM)

Aplicant  Block  Matching  eliminem  el  conflicte  de  l'aument  de  la  complexitat

computacional que implica l'IpER-SF degut a la necessitat de calcular la funció de mapeig

de moviment. S'evalua aquí que succeeix al substituir la funció de mapeig de moviment

Optical  Flow  pel  Block  Matching  dins  l'esquema  proposat  per  Óscar.  Tot  i  que  per  la

codificació MPEG s'utilitza l'algoritme de Block matching sense solapament entre blocs, a

n'aquest projecte també s'han analitzat implementacions amb diferents solapaments, ja
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que poden ser útils  a l'hora d'entendre la importància de la qualitat en l'estimació de

moviment  dins  tot  l'esquema  de  super-resolució,  ja  que  a  mesura  que  s'aumenta  el

solapament entre blocs, l'algoritme de Block Matching es va pareixent cada vegada més a

un algoritme d'Optical Flow.

La  següent taula mostra els  resultats  obtinguts al  testejar  el  sistema amb el  mètode

d'Óscar utilitzant com a funció de mapeig de moviment  l'Optical Flow ground truth  i el

Block Matching sense solapament i amb solapaments de 8 i 16 píxels. S'utilitza una mida

de bloc de 17x17 píxels tot i que en la codificació MPEG s'utilitzen 16x16 píxels perquè la

implementació de l'algoritme que incorpora MATLAB no permet tamanys de blocs parells

i  aquesta petita diferència de tamany no influeix en l'evaluació que es pretén fer del

sistema.

Seqüència IpER-SF IpER-GT IpER-BM_0 IpER-BM_8 IpER-BM_16

bamboo_1 33,48 33,4777 33,4689 33,4695 33,4689

bamboo_2 33,30 33,4914 33,4736 33,4753 33,4718

market_2 32,76 32,2375 32,21 32,2134 32,2075

market_5 40,94 41,3426 41,2166 41,2116 41,2081

market_6 34,52 34,461 34,3527 34,3573 34,3524

mitjana 35,00 

(+0,00)

35,0251

(+0,251)

34,9695

(-0,0305)

34,9704

(-0,0296)

34,9668

(-0,0332)

Taula 4.2: Valors de PSNR per IpER-OF i IpER-BM amb diferents nivells de solapament 

Com es pot observar la importància de la qualitat de l'estimació es menor del que es

podia  esperar.  Evidentment  utilitzant  l'Optical  Flow  ground  truth  s'obtenen  millors

resultats que utilitzant  Block Matching, però la diferència entre IpER-GT i IpER-BM_0 és

només  de  0,0556dB,  sent  la  funció  de  mapeig  de  moviment  utilitzada  a  IpER-BM_0

practicament equivalent a la que es trobaria en qualsevol vídeo amb codificació MPEG.

D'aquesta manera es podria considerar que el seu temps computacional és nul mentre

que  per  estimar  el  moviment  entre  dos  fotogrames  de  la  base  de  dades  Sintel  [20]
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mitjançant el mètode SparseFlow es tarda una mitja de 17 segons. Tot i que pot parèixer

un temps d'execució reduït aquest creix considerablement quan es tracta d'un vídeo amb

una durada elevada.

Es pot observar també que amb un solapament de 8 píxels els resultats són millors que

amb un solapament de 16, cosa que posa en dubte que major qualitat en l'estimació de

moviment  signifiqui  millor  qualitat  en  la  super-resolució.  De  totes  maneres,  les

diferències  són  tant  petites  (0,0036dB)  que  podrien  ser  degudes  als  blocs  que  s'han

seleccionat aleatòriament per l'entrenament del sistema, ja que s'ha hagut de realitzar un

entrenament diferent per cada cas.

El que si que es pot concluir però, és que la qualitat de l'estimació de moviment influeix

relativament poc dins el sistema, es per això que els intents de millora de l'algoritme no

han  anat  enfocats  a  trobar  un  mètode  que  proporcioni  una  funció  de  mapeig  de

moviment de major qualitat, sinó en altres aspectes del sistema amb més possibilitats

d'incorporar una millora significativa. 

A continuació podem observar dues imatges super-resoltes mitjançant IpER-GT i IpER-BM.

Com es veu la diferència es pràcticament inapreciable a simple vista, només fent zoom a

una zona concreta es poden apreciar alguns detalls diferents.
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4.3.3. Super-resolució en cascada (IpER+CASC)

En aquest apartat cal destacar s'aconsegueix una millora considerable al passar a utilitzar

p=5  en  lloc  de  p=3  com  a  tamany  de  bloc,  i  que  això  no  pot  ser  considerat

exactament com una millora al sistema. La següent taula mostra seqüència a seqüència

l'increment de PSNR que implica aquest canvi en la mida del bloc. 
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Figura 4.1: Comparació entre imatges super-resoltes mitjançant IpER-GT i IpER-BM



Seqüència IpER+_p3 IpER+_p5

bamboo_1 33,44 33,78

bamboo_2 33,28 33,87

market_2 32,59 32,52

market_5 40,97 41,85

market_6 34,49 34,83

mitjana 34,95 35,37 (+0,42)

Taula 4.3: Comparativa del PSNR entre IpER+ amb tamany de bloc 3 i 5

Així doncs, els valors a superar són els obtinguts amb IpER+_p5. Com es pot observar en

la següent taula l'entrenament d'un segon regressor per aplicar una segona vegada el

sistema a la imatge super-resolta aconsegueix una millora acceptable de 0,32dB.

Seqüència IpER+_p5 IpER+CASC

bamboo_1 33,78 34,03

bamboo_2 33,87 34,15

market_2 32,52 32,80

market_5 41,85 42,32

market_6 34,83 35,18

mitjana 35,37 35,69 (+0,32)

Taula 4.4: Comparativa entre IpER+ i super-resolució en cascada

Aquesta  millora  aconseguida  mitjançant  la  super-resolució  en  cascada  ha  duit  a  la

realització d'altres experiments. S'ha intentat, per exemple, aplicar una tercera iteració

entrenant un tercer regressor,  però els  valors  de PSNR comencen a decaure.  Això es

degut  a  que  els  errors  acumulats  durat  la  primera  i  segona  iteració  es  propaguen  i
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aumenten,  de  manera  que  la  idea  d'aplicar  la  regressió  en  cascada  moltes  vegades

aconseguint cada iteració una petita millora es fa impossible. És el mateix fenomen que

succeeix al  aplicar  iterativament un algoritme de super-resolució amb factors d'escala

petits per aconseguir un factor d'escala major que s'ha explicat anteriorment. També s'ha

adaptat la resolució en cascada a l'algoritme d'Óscar per a vídeos però els nivells de PSNR

obtinguts en algunes de les imatges que s'han testejat  estaven gairebé per davall  de

l'interpolació  bicúbica  i  s'ha  abandonat  aquesta  idea.  A  continuació  es  mostren  uns

quants  exemples  d'imatges  super-resoltes  amb  IpER+  i  IpER+CASC  per  comparar-les

entre elles. 
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Veim que sobretot en les branques dels bambús o en la columna de la segona imatge es

pot apreciar una lleugera millora en la qualitat de la imatge IpER+CASC respecte IpER+. A

diferència del que succeia al aplicar IpER-GT o IpER-SF la super-resolució en cascada té

l'advantatge que la millora al aplicar la segona iteració es produeix en tots els blocs super-

resolts, podriem dir que la millora és independent del bloc mentre que en l'altre cas hi

havia el conflicte de que a vegades era millor IpER+ (sense Optical Flow) i a vegades era

millor IpER-GT o IpER-SF.
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Figura 4.2: Comparació entre imatges super-resoltes mitjançant IpER+ i IpER+CASC



5. Pressupost

A n'aquest apartat es realitza una estimació del cost del projecte. Es tenen en compte tan

els costos procedents del personal com del hardware i software utilitzats.

Per calcular el salari del personal es tendran en compte les hores dedicades al projecte

per l'estudiant, evaluant el cost con enginyer junior.

Hardware Ordinador portàtil 800€

Software MATLAB 2000€

Personal 9 mesos - 100 hores mensuals – 8€/h 7200€

Total 10000€

Taula 5.1: Pressupost

35



6. Conclusions i futur  desenvolupament 

Els resultats obtinguts han aconseguit l'objectiu de millorar els que es tenien com a punt

de partida, no obstant la millora no ha estat molt gran i encara queda molt a fer en el

camp de la super-resolució. Analitzant els valors de PSNR que s'obtenen utilitzant IpER-

OF es pot concloure que el regressor que va proposar J. Yang et al. no aconsegueix grans

resultats quan s'aplica a vídeo, al menys amb l'adaptació utilitzada. S'ha comprovat també

que en alguns casos el resultat d'un bloc super-resolt amb IpER+ és millor que amb IpER-

OF, i altres vegades succeeix el contrari. 

Una possible  millora podria  consistir  en incloure informació d'altres fotogrames en el

regressor,  és  a  dir,  no només basar-se en un fotograma i  el  següent,  sinó en els  dos

següents, per exemple. De totes maneres, vists els resultats obtinguts pareix complicat

que es pugui aconseguir una gran millora amb l'adaptació de J. Yang et. al. a vídeo, ja que

les petites millores que va incorporar Óscar al mètode IpER o el simple fet d'augmentar la

mida  de  bloc  de  tres  a  cinc  ja  aconsegueixen  millores  més  siginificatives  que  tot  el

mecanisme que es necessita per super-resoldre una imatge mitjançant IpER-GT o IpER-SF.

En quant a la resolució en cascada, els resultats han estas positius i duen a pensar que es

podria indagar una mica més en aquest aspecte, tot i així el problema d'anar arrossegant

errors en cada iteració fan plantejar-se si realment seria possible treure-li més partit a

aquesta idea, al menys amb l'esquema plantejat en aquest projecte.

Finalment, mencionar que avui dia es comencen a incorporar tècniques de Deep Learning

a  la  super-resolució  d'imatges  aconseguint  millors  resultats  que  amb  tècniques  de

regressió basada en exemples, i és per aquí on pareix que anirà orientada la investigació

futura.  Dins  aquest  projecte,  per  exemple,  partint  de  que  a  vegades  resulta  més

convenient utilitzar IpER+ i altres IpER-OF  es podria cercar un classificador que decidís

quan és millor utilitzar un mètode i quan és millor utilitzar l'altre. Per aquesta tasca, per

exemple, podrien aplicar-se tècniques de Deep Learning.
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Glossari

IpER:  In-place Example Regression

IpER+: In-place Example Regression amb K-SVD i l'esquema de cerca invers

IpER-OF:  In-place Example Regression amb les millores de IpER+ amb el moviment calculat

mitjançant Optical Flow.

IpER-GT:  In-place Example Regression  amb les millores de IpER+ aprofitant el moviment

ground truth

IpER-SF:  In-place Example Regression  amb les millores de IpER+ aprofitant el moviment

calculat amb SparseFlow

IpER-CASC:  In-place Example Regression en cascada

IpER-BM: In-place Example Regression aprofitant el moviment calculat amb Block Matching

PSNR:  Peak Signal-to-Noise Ratio

38


	Abstract
	Resum
	Resumen
	Agraïments
	Historial de versions i registre d'aprovació
	Índex
	Llista de figures
	Llista de taules:
	1. Introducció
	1.1. Objectius
	1.2. Implementació
	1.3. Pla de treball
	1.4. Fites
	1.5. Diagrama de Gantt
	1.6. Desviacions respecte el plantejament inicial

	2. Estat de l'art de la super-resolució
	2.1. Mètodes basats en la reconstrucció
	2.2. Mètodes basats en exemples

	3. Metodologia i desenvolupament del projecte
	3.1. Punt de partida
	3.2. Mètodes implementats
	3.2.1. In-Place image super-resolution with Inter-Frame motion cues amb Block Matching (IpER-BM)
	3.2.2. Super-resolució en cascada (IpER+CASC)

	4. Resultats
	4.1. Paràmetres de test
	4.2. Mètriques
	4.3. Evaluacions
	4.3.1. Punt de partida
	4.3.2. In-Place image super-resolution with Inter-Frame motion cues amb Block Matching (IpER-BM)
	4.3.3. Super-resolució en cascada (IpER+CASC)


	5. Pressupost
	6. Conclusions i futur desenvolupament
	Bibliografia:
	Glossari

