
Resumo  

A visualização de imagens sintéticas fotorrealísticas, fisicamente correctas, foi, até há alguns anos, 

uma das metas principais da Computação Gráfica. Uma vez atingido este objectivo, a investigação 

enveredou pela pesquisa de métodos que permitem a aplicação da síntese de imagem fotorrealística 

em ambientes onde a qualidade visual dos resultados é elevada e a cadência de produção de 

fotogramas permite a interactividade com o utilizador.  

Alguma dessa investigação consiste na exploração de aproximações image-based, que exploram a 

coerência espaço-temporal existente entre os fotogramas de uma animação e utilizam técnicas de 

onde se destaca a reprojecção. Esta tem por objectivo a diminuição do tempo de produção de 

fotogramas através do reaproveitamento de cálculos efectuados em fotogramas anteriores.  

Porém, as aproximações image-based ao problema da síntese de imagem, sobretudo interactiva, 

apresentam algumas desvantagens, nomeadamente, em regiões do fotograma onde a informação de 

que se dispõe é esparsa.  

Como resultado desta constatação surgiram as aproximações designadas por híbridas. Estas 

aproximações utilizam técnicas image-based visando o reaproveitamento da informação previamente 

determinada e, nas situações em que essa informação não existe, recorrem a técnicas geometry-

based, nomeadamente a motores geométricos de síntese de imagem.  

De um conjunto de aproximações ao problema da síntese de imagem em ambiente interactivo, 

apresentam-se nesta dissertação três métodos, de onde se salienta e explora em maior profundidade 

a técnica RENDERCACHE. De facto, desenvolveu-se um protótipo onde se implementou a técnica 

RENDERCACHE, que possibilitou uma análise mais detalhada das suas características. Também foi 

dada continuação ao trabalho futuro, proposto pelo autor da técnica RENDERCACHE original, Walter 

et al. [Walter99], designadamente a utilização do software RADIANCE, como motor geométrico de 

síntese de imagem e a inclusão de tratamento perceptual nos resultados que são visualizados.  

Finalmente, incluiu-se na componente de determinação de informação geométrica uma arquitectura 

de processamento paralelo, designadamente, uma farm de computadores.  

Como demonstram os resultados apresentados, obtidos durante as experiências realizadas, o 

protótipo desenvolvido da técnica RENDERCACHE permite a produção de fotogramas com qualidade 

elevada. Relativamente à cadência de produção de fotogramas, o protótipo apresentou uma cadência 

satisfatória para ambientes interactivos, em arquitecturas computacionais modestas e banalizadas. A 

utilização dos recursos da arquitectura de processamento paralelo permitiu a obtenção de uma 

cadência de visualização de fotogramas mais elevada, com uma eficiência de paralelização da 

determinação de informação geométrica razoavelmente boa.  



Abstract  

Until the past years, the rendering of physically correct images was one of the main goals of Computer 

Graphics. Once this goal was accomplished, the scientific research began to search for methods and 

techniques which allow the use of physically correct rendered images witch interactive environments, 

in which the frame's quality is high and the frame rate allows the user to interact with the environment 

without noticeable delay.  

Some of the research in this field consisted in the search and exploration of image-based techniques, 

which take advantage of temporal and space coherence. Among the several solutions available, the 

reprojection technique is one of the most commonly used. This technique consists in the production of 

frames in a faster way, by shortening the time required to produce a frame. To this time reduction 

strongly contributes the reuse of results previously calculated in earlier frames.  

Yet, the individual use of image-based techniques to solve the problem of interactive image rendering 

has some disadvantages, namingly the situations where the information reprojected to produce the 

actual frame is too sparse.  

As a consequence, the research in this field presented some solutions, called hybrids. The hybrids 

apply image-based techniques to reuse the results previously determined. In the situations in which 

the results are to sparse, the hybrids use geometry-based techniques that, in most cases, involve the 

calculation of results by a geometric rendering engine.  

From the broad universe of solutions to the interactive rendering problem we present, in this work, tree 

techniques and explore in depth the RENDERCACHE technique, witch is a hybrid. This has been 

accomplished by the development of a prototype, which uses the RENDERCACHE technique and 

allowed the detailed analysis of its main characteristics. We have also accomplished to do some of the 

future work proposed by the author of the RENDERCACHE technique, Walter et al. [Walter99], which 

is the use of the RADIANCE software has a geometric rendering engine and the use of perceptual 

processing in visual results.  

Finally, we there was some development in the component of geometrical determination that consisted 

of the implementation of a parallel processing architecture called a computer farm.  

As the results show, obtained during the test phase, the RENDERCACHE prototype allows the 

production of frames with high quality. In what concerns to the prototype frame rate, the parallel 

processing architecture allowed to shorten the time interval between two consecutive frames. This 

architecture also presented an overall efficiency quite acceptable.  


