
Resumo 

A forma mais conhecida de gerar imagens realistas em computador (rendering) baseia-se num 

modelo computacional 3D, que integra não só a geometria da cena representada, mas também as 

características dos materiais dos objectos que se encontram na cena e as características dos vários 

tipos de iluminação - é o designado Geometry Based Rendering (GBR). Quando a geração das 

imagens se faz em tempo real, para simular, por exemplo, uma viagem imaginária sobre a cena, 

torna-se necessário hardware gráfico especial, geralmente de elevado custo, muitas vezes 

acompanhado de alguma redução na qualidade das imagens. A esta situação dificilmente se escapa 

quando a cena onde decorre a simulação corresponde a algo que nunca existiu, situação que impõe a 

criação do já referido modelo computacional 3D. Construir um modelo 3D de uma cena com alguma 

complexidade pode significar longas semanas ou até meses de trabalho.  

No entanto, as imagens fotográficas já contêm normalmente toda a informação da cena real; todos os 

pormenores necessários já ali se encontram e apenas se exigem mecanismos para manipular essas 

imagens. O Image Based Rendering (lBR) é o ramo da computação gráfica que procura explorar 

estes caminhos. O IBR disponibiliza vários ramos, alguns já consideravelmente conhecidos, como o 

Bump Mapping, que é usado em variadíssimos produtos comerciais e o próprio QuickTime VR, que é 

um produto comercial extremamente conhecido.  

Neste trabalho estuda-se a reprojecção de imagens (Image Warping) que é um ramo emergente com 

grande potencialidade. Leonard McMillan, em 1997, publicou um trabalho que aplica a reprojecção 

para manipular imagens, passando-as de uma vista para outra ([McMillan97]). Nele identifica alguns 

problemas nesta operação, designados por buracos de informação, e que procuramos ultrapassar no 

trabalho a que diz respeito o presente texto.  

A reprojecção existe nas vertentes directa e inversa, sendo a directa a mais conhecida e usada. 

Tentou-se inovar procurando optimizar a reprojecção inversa, por apresentar um peso computacional 

muito elevado, mas oferecendo melhores resultados visuais.  

No trabalho realizado, foi usado o conceito de coerência da informação, tendo resultado dois novos 

métodos. Com base no protótipo desenvolvido, demonstrou-se que estes novos métodos permitem 

acelerar consideravelmente o tempo de execução do algoritmo de reprojecção inversa com bons 

resultados visuais.  

Abstract 

The most known way of production of realistic computer made images (rendering) is based in a 3D 

computational model, which not only uses the geometry of the represented scene, but also the 

characteristics from the used materials and the various kinds of existing illuminations - it is the so 



called Geometry Based Rendering (GBR). When this image rendering is made in real time, to 

simulate, for instance, an imaginary trip (walkthrough) in the scene, specially oriented graphic 

hardware is needed, usually expensive, and sometimes combined with some quality reduction on the 

images. This situation is not easy to escape when the scene where the action runs corresponding to 

something that never existed, situation that obligates to create of the referred 3D computational model, 

and to build a 3D model with a certain degree of complexity may imply several weeks or even months' 

work.  

In the meantime, is known that photo images already contain all the real scene information; usually all 

the needed details are already there and only requires ways to be manipulated. Image Based 

Rendering (IBR) is the line of Computer Graphics which explores this. IBR offers some solutions and 

some of them are already considerably well known such as Bump Mapping, used in a great deal of 

commercial products, and even the QuickTime VR itself is a very well known commercial product.  

In this work, it is studied the Image Warping, an emerging line of IBR with great potential, was studied 

to help us in this task. Leonard McMillan published a work who applies warping to manipulate images 

from a view to the one seen in another ([McMillan97]). Some problems where detected in this 

technique, one being the existence of holes of information, that we tried to solve.  

The warping exists in two branches, forward and inverse, being the forward the most known and used 

one. The efforts in this work were directed to the Inverse Warping, due to its ability to show better 

visual results and to its extremely heavy computational weight that we tryied to decrease.  

In this work, the concept of coherence of information was used, resulting in two new methods. Based 

on the developed prototype it was shown that this new methods were able to heavily quicken the 

inverse warping execution times with good visual results.  


