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RESUMO 

Diversos aparelhos eletrônicos atuais dão suporte à utilização de vídeos digitais: celulares, 

câmeras fotográficas, filmadoras e TVs digitais são alguns exemplos. Entretanto, esses vídeos, 

tal como foram capturados, apresentam uma grande quantidade de informação, utilizando 

milhões de bits para sua representação. Para realizar o armazenamento dos dados na sua 

forma primária, seria necessária uma quantidade enorme de espaço e uma grande largura de 

banda para realizar a transmissão. A compressão de vídeos torna-se, então, essencial para 

possibilitar o armazenamento e a transmissão destes dados. O estimador de movimento, um 

dos módulos do codificador, explora a redundância temporal existente nas sequências de 

vídeo para reduzir a quantidade de dados necessária à representação da informação.  Este 

trabalho apresenta uma arquitetura em hardware para o estimador de movimento para vídeos 

de alta resolução, segundo o padrão H.264/AVC. O padrão H.264/AVC é o mais novo padrão 

de compressão de vídeos que possibilita, graças a uma série de inovações, alcançar elevadas 

taxas de compressão. A arquitetura apresentada neste trabalho foi projetada para permitir o 

máximo reuso de dados, visando a diminuição da largura de banda necessária para realizar o 

processo de estimação de movimento. É na estimação de movimento que residem os maiores 

ganhos do padrão e, por isso, este módulo é essencial para a eficiência do codificador como 

um todo. Este trabalho está inserido no projeto Rede H.264, que visa desenvolver tecnologia 

brasileira para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. 

 

Palavras chave: Arquitetura de Computadores. Estimador de Movimento. Armazenamento e 

transmissão de dados. Vídeos digitais. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

Nowadays several electronics devices support digital videos. Some examples of these devices 

are cellphones, digital cameras, video cameras and digital televisions.  However, raw videos 

present a huge amount of data, millions of bits, for their representation as the way they were 

captured. To store them in its primary form it would be necessary a huge amount of disk 

space and a huge bandwidth to allow the transmission of these data. The video compression 

becomes essential to make possible information storage and transmission. Motion Estimation 

is a technique used in the video coder that explores the temporal redundancy present in video 

sequences to reduce the amount of data necessary to represent the information.  This work 

presents a hardware architecture of a motion estimation module for high resolution videos 

according to H.264/AVC standard.  The H.264/AVC is the most advanced video coder 

standard, with several new features which allow it to achieve high compression rates. The 

architecture presented in this work was developed to provide a high data reuse. The data reuse 

schema adopted reduces the bandwidth required to execute motion estimation. The motion 

estimation is the task responsible for the largest share of the gains obtained with the 

H.264/AVC standard so this module is essential for final video coder performance. This work 

is included in “Rede H.264” project which aims to develop Brazilian technology for Brazilian 

System of Digital Television.  
 

Key words: Computer architecture. Motion Estimator. Data storage and data transmission. 

Digital videos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a utilização de vídeos digitais está disseminada por toda a sociedade. 

Celulares, câmeras fotográficas e filmadoras digitais, internet e TVs digitais são exemplos de 

meios que utilizam vídeos digitais, recebendo, armazenando ou transmitindo as imagens 

capturadas. Os vídeos digitais, tal como foram capturados, apresentam uma grande quantidade 

de informação, utilizando milhões de bits para sua representação (para 60 segundos de vídeo 

são necessários por volta de 90.000.000.000 de bits). Para realizar o armazenamento dos 

dados na sua forma primária, seria necessária uma quantidade enorme de espaço em disco e 

uma grande largura de banda para realizar a transmissão. A compressão de vídeos torna-se, 

então, essencial para possibilitar o armazenamento e a transmissão destes dados. 

A TV Digital Terrestre já é realidade em alguns países e, no Brasil, está começando a 

se firmar. Algumas emissoras de TV já iniciaram a transmissão de parte de sua programação 

utilizando o sinal digital e, várias capitais do país já são capazes de receber o sinal com 

qualidade digital. Neste contexto, a compressão de vídeos torna-se ainda mais relevante, tendo 

em vista a necessidade da transmissão de vídeos de alta resolução em tempo real. 

O padrão H.264/AVC é o mais avançado padrão de compressão de vídeos da 

atualidade e surgiu através de junção de esforços entre especialistas da ISO/IEC e ITU-T 

(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2005). Este padrão é capaz de 

aumentar as taxas de compressão em aproximadamente 50% quando comparado a outros 

padrões existentes. Tal capacidade de compressão se dá, entretanto, as custa da agregação de 

elevada complexidade aos módulos que compõem o codificador. No Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre – SBTVD (ABNT, 2007), o padrão adotado para a compressão de 

vídeos é o H.264/AVC (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2005). 

Para permitir a sensação de movimento, uma sequência de vídeo deve possuir uma 

média de 30 imagens (quadros) para cada segundo de vídeo. A compressão de vídeos explora 

as redundâncias de dados nestes quadros para reduzir a quantidade de bits necessária para a 

representação da informação. Os tipos de redundâncias abordadas na compressão são as 

redundâncias espaciais, temporais e entrópicas (AGOSTINI, 2007).  

No codificador H.264/AVC o módulo de estimação de movimento explora as 

redundâncias temporais: quadros próximos na sequência de vídeo tendem a mudar muito 

pouco e apenas deslocar parte da informação entre quadros vizinhos. Esta informação 

redundante não precisa ser armazenada ou retransmitida, bastando apenas apresentar um vetor 

que indique o deslocamento da informação de um quadro para outro e a diferença residual 

entre as regiões representadas, caso exista alguma diferença entre elas (RICHARDSON, 

2003). 

No codificador de vídeo, o estimador de movimento é o módulo que possui a mais 

elevada complexidade, sendo também o que demanda um maior poder de processamento. É 
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neste módulo que estão as maiores inovações introduzidas pelo padrão H.264/AVC (PURI, 

CHEN e LUTHRA, 2004). 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Este trabalho está inserido no contexto do projeto Rede H.264, que visa desenvolver 

tecnologia brasileira para o Sistema Brasileiro de TV Digital (REDE H.264). Neste projeto, 

diversos grupos de pesquisa em várias universidades do país estão empenhados em produzir o 

hardware do codificador e do decodificador de acordo com as especificações do SBTVD. 

Estas implementações, além de servirem de referência para o SBTVD, também serão 

alternativas de mais baixo custo para estes equipamentos. 

 A complexidade das operações exigidas para a codificação de vídeo H.264/AVC 

dificulta que, na tecnologia atual disponível, seja possível atingir taxas de processamento em 

tempo real para resoluções de vídeos em alta definição por meio de software. Além disso, 

soluções em software não são adequadas para sistemas embarcados, como filmadoras e 

celulares, pois, neste caso, a elevada complexidade do padrão H.264/AVC irá causar um 

consumo excessivo de energia, diminuindo de forma expressiva a duração da bateria. 

Soluções arquiteturais em hardware para o codificador despontam, então, como um 

importante tema de estudo. 

Por ser o módulo responsável pelas operações que demandam maior poder de 

processamento, o estimador de movimento necessita de uma atenção especial. Soluções 

rápidas e eficientes deste módulo irão propiciar um aumento no desempenho global do 

codificador. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho visa apresentar uma solução arquitetural em hardware para a Estimação 

de Movimento segundo o padrão H.264/AVC, fazendo uso da paralelização para alcançar alto 

desempenho. Pretende-se utilizar o algoritmo ótimo, chamado Busca Completa (do inglês 

Full Search), soma das diferenças absolutas (SAD) como critério de similaridade e abordar 

quesitos como reuso de dados e hierarquia de memória para reduzir a largura de banda 

necessária para realizar o processo de estimação de movimento. 

Como objetivos específicos, este trabalho apresenta: 

 Conceber e implementar em hardware o módulo da estimação de movimento, 

utilizando o algoritmo Full Search; 

 Analisar os níveis de reuso de dados que o algoritmo Full Search permite 

explorar;  

 Propor e implementar uma arquitetura que explore o reuso de dados como 

estratégia para reduzir a largura de banda necessária a estimação de movimento 
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 Analisar a viabilidade de implementação de níveis de hierarquia de memória 

para a arquitetura desenvolvida; 

 Realizar comparações da arquitetura desenvolvida com outras arquiteturas, 

utilizando o mesmo algoritmo e utilizando algoritmos rápidos; 

 Realizar estudos utilizando FPGAs para analisar o custo de comunicação do 

módulo com a memória externa. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo 2 são apresentados 

conceitos básicos da codificação de vídeo digital e uma introdução ao padrão de codificação 

de vídeo H.264/AVC. O capítulo 3 foca nos detalhes referentes à estimação de movimento, 

alvo deste trabalho. O capítulo 4 apresenta a arquitetura proposta para o módulo estimador de 

movimento. O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos após a implementação e síntese da 

arquitetura para dispositivos FPGAs. O capítulo 0 apresenta alguns trabalhos relacionados e, 

realiza comparação destes trabalhos com a arquitetura desenvolvida. Por fim, o capítulo 7 traz 

as considerações finais e trabalhos futuros. 
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2 CONCEITOS INTRODUTÓRIOS À COMPRESSÃO DE 

VÍDEOS DIGITAIS E À CODIFICAÇÃO H.264/AVC 

A representação digital de uma cena é formada por um conjunto de imagens estáticas, 

chamadas quadros, que, apresentados em sequência, produzem a sensação de movimento. A 

taxa de sucessão destes quadros deve estar entre 24 a 30 quadros por segundo para que o 

sistema visual humano os perceba como um vídeo contínuo. Cada um destes quadros são 

compostos por um conjunto de unidades de informação, denominadas pixel (do inglês picture 

element), dispostos em matrizes retangulares. A Figura 1 ilustra a representação de uma cena 

de vídeo. 

 

Figura 1. Representação digital de uma cena de vídeo 

 

Cada pixel armazena uma determinada quantidade de informação que depende da 

escala de variabilidade desejada. Para uma imagem em preto e branco, apenas um bit por 

pixel é necessário. Já para uma imagem com 256 níveis em escala de cinza, é preciso 8 bits 

para cada pixel. Imagens coloridas, por sua vez, precisam de mais informação ainda, pois as 

cores agregam informação extra à imagem. 

 Um vídeo colorido é, então, representado, tipicamente por uma matriz tridimensional, 

onde cada dimensão contém a informação referente a uma cor. Cada ponto na matriz é 

chamado de amostra e indica a intensidade daquela cor no pixel. Existem diversas maneiras de 

se representar esta informação de cor nas matrizes. Estas maneiras são denominadas espaço 

de cores. Em geral, quando se trata de vídeos digitais, o espaço de cores utilizado é o YCbCr. 

Este espaço utiliza três componentes: luminância (Y - luminance) que define a informação de 

intensidade luminosa ou brilho; crominância azul (Cb – crominance blue) e crominância 

vermelha (Cr – crominance red) (BHASKARAN, 1997),.  

No sistema de cores YCbCr, é considerado o fato de o sistema visual humano ser mais 

sensível a informações de luminância do que a informações de cor (RICHARDSON, 2003). 

Esta constatação é importante para considerar a possibilidade de utilizar uma resolução menor 

na amostragem dos sinais de crominância sem, contudo, ter prejuízos significativos à 

qualidade subjetiva da imagem, diminuindo consideravelmente a quantidade de informação 

necessária para a representação do vídeo.  
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Uma nomenclatura específica é utilizada para diferentes subamostragens na 

codificação de vídeos. No formato 4:4:4, não há subamostragem. Para cada amostra de Y há 

uma amostra de Cb e uma amostra de Cr. No formato 4:2:2, a cada 2 amostras de Y, há uma 

amostra de Cb e uma amostra de Cr. As amostras são reduzidas pela metade horizontalmente. 

Já no formato 4:2:0, as amostras são reduzidas pela metade tanto horizontalmente quanto 

verticalmente, existindo, então, para cada 4 amostras de luminância, apenas uma amostra de 

cada crominância (RICHARDSON, 2003).  

Para vídeos digitais, outra informação importante a ser considerada é a resolução. A 

resolução se refere à quantidade de linhas e colunas que cada quadro possui. São vários os 

tamanhos padronizados existentes: CIF (Common Intermediate Format) possui seus quadros 

com dimensões de 352x288, SD (Standard Definition), com tamanho 720x480, e Full HD, 

com dimensões de 1920x1080. 

A partir das informações apresentadas, pode-se estimar a quantidade de informação 

necessária para a representação de um vídeo digital. Tomando como exemplo 60 segundos de 

um vídeo colorido com resolução Full HD, que utiliza 24 bits por amostra (8 bits para a 

informação de luminância Y e 8 bits para cada informação de cor – Cb e Cr) e taxa de 

amostragem de 30 quadros por segundo, são necessários 89.579.520.000 bits, ou ainda, 

10,4GB para a sua representação, enfatizando que isto é para apenas um minuto de vídeo não 

comprimido.  

Mesmo com a crescente capacidade de armazenamento dos dispositivos atuais (discos 

rígidos, mídias de DVDs e Blu-rays, por exemplo) e do aumento da largura de banda 

disponível para transmissão de dados, a quantidade de informação utilizada para representar 

um vídeo tal como foi capturado, ainda é bastante elevada e com custo proibitivo.  

Segundo Richardson (2003), a compressão apresenta-se como uma técnica que traz, 

principalmente, dois benefícios. Primeiro, torna possível a utilização de vídeo digital em 

ambientes de armazenamento e transmissão que não suportam vídeo não comprimido. A 

internet, como exemplo, possui taxa de transferência insuficiente para transmitir vídeos não 

comprimidos em tempo real, mesmo que os vídeos possuam taxa de transferência e resolução 

baixas. Um DVD pode armazenar apenas alguns segundos de um vídeo em alta definição não 

comprimido. Em segundo lugar, se um canal com alta taxa de transmissão está disponível, é 

mais atraente enviar o vídeo de alta resolução comprimido ou múltiplos canais de vídeo, do 

que apenas um vídeo de baixa resolução, sem compressão. Dessa forma, mesmo com o 

crescente avanço dos dispositivos de transmissão e armazenamento, a compressão ainda é e 

será, por muitos anos, um componente essencial dos serviços multimídia.  

O termo compressão de dados no contexto de imagens e vídeos refere-se ao processo 

de redução do montante de dados exigidos para representar uma dada quantidade de 

informação, satisfazendo uma determinada taxa de bits (SHI e SUN, 2007).  
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Para a redução desta quantidade de dados, a compressão se utiliza das redundâncias 

existentes em uma sequência de vídeo. Ao se observar um vídeo, pode-se perceber que há 

uma repetição de elementos visuais numa sequência de quadros. Estas são repetições que não 

se apresentam relevantes para a formação de novas imagens, como a repetição do fundo da 

cena, ou objetos que não sofreram nenhum movimento de um quadro para outro (BOVIK, 

2000).  

Na redundância espacial, também chamada de redundância geométrica ou redundância 

intra-quadro, é explorada a relação entre pixels vizinhos. Esta relação pode ser decorrente de 

uma relação estrutural ou geométrica entre os objetos que compõem o quadro. A partir desta 

relação, o valor de um pixel pode ser predito a partir dos valores dos pixels vizinhos, pois a 

informação contida pelo pixel individualmente é relativamente pequena (MARQUES FILHO 

e VIEIRA NETO, 1999). Para diminuir esta redundância, aplica-se a predição intra-quadro, 

que usa algoritmos típicos de compressão de imagens estáticas, e transformações dos valores 

do domínio espacial para o domínio da frequência seguida da operação de quantização, que é 

uma divisão inteira realizada sob as amostras, com o objetivo de eliminar as freqüências que 

não são perceptíveis ao sistema visual humano (GHANBARI, 2003).  

A redundância temporal, também conhecida como redundância inter-quadros, diz 

respeito à relação entre os pixels de quadros temporalmente próximos em uma sequência de 

vídeo. Como descreve Agostini (2007), muitos grupos de pixel simplesmente não mudam de 

valor de um quadro para o outro, como o caso de um fundo de cena que não foi alterado. 

Outros blocos de pixel apresentam apenas uma pequena mudança de valor referente a uma 

variação de iluminação. É possível que a diferença entre quadros vizinhos seja também 

relacionada ao deslocamento de blocos de pixels devido a movimentos de objetos em cena. 

Por outro lado, a redundância de codificação ou redundância entrópica não está 

diretamente relacionada à informação redundante e sim com o modo como esta informação é 

representada, ou ainda, com o modo como esta informação é codificada (SHI e SUN, 2007). 

Uma medida utilizada para reduzir este tipo de redundância é a entropia, que mede da 

quantidade média de informação transmitida por símbolo do vídeo. Ao transmitir o máximo 

de informação possível por símbolo codificado, é possível representar mais informações com 

um número menor de bits. A técnica de codificação de entropia utiliza diversos algoritmos de 

compressão sem perdas. 

As redundâncias são amenizadas no processo de compressão: representar a mesma 

informação em uma quantidade menor de bits. Compressão de vídeo envolve um par 

complementar de sistemas: um compressor (codificador – em inglês coder) e um 

“descompressor” (decodificador – em inglês decoder). O codificador converte a fonte de 

informação em dados comprimidos, que ocupam um reduzido número de bits que serão 

transmitidos ou armazenados, enquanto o decodificador converte os dados comprimidos de 
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volta a uma representação dos dados originais. Este par de codificador/decodificador é 

comumente chamado de CODEC (do inglês enCOder / DECoder) (RICHARDSON, 2003). 

 Existem codificadores sem perdas e com perdas de informações. Na codificação sem 

perdas, o objetivo é representar os dados com a menor quantidade de bits possível sem perder 

nenhuma informação (BOVIK, 2000). Após a decodificação, o vídeo reconstruído é idêntico 

ao vídeo original. Na codificação com perdas, o vídeo reconstruído possui algumas diferenças 

em relação ao vídeo original, causadas pelas perdas de informação (RICHARDSON, 2003). 

Estas diferenças podem ser ajustadas de tal modo que fiquem imperceptíveis ou que 

apresentem impacto mínimo de qualidade para o sistema visual humano. 

 A codificação com perdas, por atingir as mais elevadas taxas de compressão, é o tipo 

de codificação utilizada em praticamente todos os codificadores de vídeos atuais, incluindo o 

H.264/AVC. No H.264/AVC, as operações de subamostragem e de quantização geram perdas 

de informação que são impossíveis de ser recuperadas no momento da decodificação 

(RICHARDSON, 2003).  

2.1 MODELO DE CODIFICADOR DE VÍDEO 

Para diminuir a quantidade de informação na representação do vídeo, os codificadores 

utilizam um conjunto de algoritmos e técnicas implementadas nos módulos que os compõem. 

Um modelo de codificador de vídeo atual, apresentado na Figura 2, é composto basicamente 

pelos seguintes módulos: codificação inter-quadro, codificação intra-quadro, transformada 

direta e inversa, quantização direta e inversa e codificação de entropia. Neste modelo, são 

fornecidos dois quadros para o codificador: um quadro atual, que está sendo processado, e um 

quadro de referência, anteriormente processado. Os quadros são normalmente divididos em 

partes menores não sobrepostas, para serem processadas. Estas partes são denominadas de 

blocos. O objetivo é gerar, para cada bloco do quadro atual, um bloco predito que seja o mais 

parecido possível com o bloco original. 

 

Figura 2. Modelo de codificador de vídeo 

Fonte: (AGOSTINI, 2007) 



22 

 

 O módulo de codificação intra-quadro reduz a redundância espacial (GHANBARI, 

2003). Como a redundância espacial é referente a informações redundantes de pixels em um 

mesmo quadro, este módulo utiliza informações apenas do quadro atual. Os algoritmos 

implementados neste módulo podem ser os mesmos utilizados em compressão de imagens 

estáticas.  

O módulo de codificação inter-quadros é responsável por diminuir a redundância 

temporal, realizando a predição inter-quadro. Para tanto, utiliza tanto o quadro atual como o 

quadro de referência na codificação. É realizada uma busca no quadro de referência com o 

objetivo de localizar o bloco que mais se assemelha ao bloco do quadro atual. Ao ser 

encontrado este bloco, um vetor de movimento é gerado para identificar a posição do bloco do 

quadro atual no quadro de referência. Esta busca pelo vetor é chamada estimação de 

movimento (em inglês, motion estimation - ME). Outra etapa da predição inter-quadros é a 

compensação de movimento (em inglês, motion compensation - MC) (SHI e SUN, 2007), que 

busca e retorna o bloco no quadro de referencia apontado pelo vetor gerado pela estimação de 

movimento. 

O bloco codificado pela codificação intra-quadro ou inter-quadros é subtraído do 

bloco do quadro atual, gerando um resíduo. Este resíduo é passado como entrada para o 

módulo de transformada (representada na Figura 2 pelo módulo T) que irá realizar a 

transformação da informação do domínio espacial para o domínio das frequências. A 

quantização pode, então, ser aplicada, eliminando as frequências menos relevantes, ao sistema 

visual humano.  

Por fim, a codificação de entropia é aplicada diminuindo a redundância de codificação, 

relacionada à forma como os dados estão codificados. Existem diversos algoritmos que 

podem ser aplicados para este fim. Um exemplo destes algoritmos é codificação de Huffman 

(BOVIK, 2000).  Após este processo, os dados estão prontos para serem armazenados ou 

transmitidos quando todo o processo de codificação das demais partes do vídeo for finalizado, 

e, então, serem descomprimidos pelo decodificador. 

As etapas de quantização inversa e transformada inversa (T
-1

), representadas na Figura 

2, são necessárias para reconstruir o quadro codificado que será usado como quadro de 

referência nas próximas etapas de codificação. Como o processo de quantização gera perdas, 

não é viável utilizar o quadro não codificado como quadro de referência, pois isto geraria 

inconsistência na decodificação, já que o decodificador estaria usando referências diferentes 

daquelas usadas pelo codificador (AZEVEDO FILHO, 2006). Esta diferença nas referências, 

que é aparentemente pequena, gera um efeito catastrófico no processo após a compressão e 

descompressão de alguns poucos quadros. 

2.2 O PADRÃO H.264/AVC  

O padrão H.264/AVC, também, conhecido por MPEG4 – Parte 10, foi desenvolvido 

de forma colaborativa pelo Grupo de Especialistas em Codificação de Vídeo (VCEG – Video 
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Coding Expert Group) da ITU-T e pelo Grupo de Especialistas em Imagem em Movimento 

(MPEG – Moving Picture Expert Group) da ISO/IEC. O grupo decorrente desta união de 

forças foi nominado de “Time de Vídeo Unido” - JVT (Join Video Team)  

(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2005). 

O JVT desenvolveu o padrão H.264/AVC em resposta ao crescimento da necessidade 

de elevado poder de compressão de vídeo por várias aplicações como vídeo conferência, 

armazenamento em mídia digital, televisão de radiodifusão, “internet streaming” e 

comunicação. Também foi desenvolvido para possibilitar o uso do vídeo codificado de modo 

flexível por uma larga variedade de ambientes de rede. O uso deste padrão internacional 

permite que o movimento do vídeo seja manipulado como dados computacionais a serem 

armazenados em diversas formas de mídia, transmitidos e recebidos através de redes e 

distribuídos em canais existentes e que ainda surgirão (INTERNATIONAL 

TELECOMMUNICATION UNION, 2005).  

O padrão atingiu seu objetivo de alcançar elevadas taxas de compressão, superando 

em cerca de 50% os demais padrões existentes. Este desempenho foi devido a diversas 

inovações incorporadas aos módulos do codificador e decodificador. A especificação do 

padrão H.264/AVC define apenas a sintaxe do bitstream e o processo de decodificação 

(PURI, CHEN e LUTHRA, 2004). O processo de codificação é deixado de fora do escopo do 

padrão para permitir maior flexibilidade para as implementações. 

No que se refere ao suporte em diversos ambientes, o padrão H.264/AVC inicialmente 

definiu três grupos de perfis diferentes: Baseline, Main e Extended (INTERNATIONAL 

TELECOMMUNICATION UNION, 2003). Cada um destes perfis suporta um grupo 

particular de funções de codificação. O perfil Baseline é direcionado a aplicações como 

videoconferência, videotelefonia e vídeo sem fio. Já o perfil Main dá suporte à transmissão de 

televisão e foca no armazenamento de vídeo, enquanto o perfil Extended está direcionado para 

aplicações em streaming de vídeo.  Estes três níveis iniciais não davam suporte a vídeo com 

qualidade mais elevada. Para atender a estas exigências de aplicações utilizadas em ambientes 

profissionais, novas extensões foram adicionadas ao padrão, aumentando a capacidade do 

padrão original. Quatro novos perfis foram criados e foram coletivamente chamados de perfis 

High (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2005).  

Uma sequência de vídeo codificada no H.264/AVC consiste de uma sequência de 

imagens codificadas. Para os perfis Baseline, Extended e Main, cada imagem é particionada 

em macroblocos de tamanho fixo, cada um contendo 16x16 amostras de luminância e 8x8 

amostras de cada uma das crominâncias, utilizando o formato de subamostragem 4:2:0 (o 

perfil High permite vídeos sem nenhuma subamostragem).  

A Figura 3 ilustra esta representação para os perfis Baseline, Extended e Main. Isso 

implica em uma subamostragem já no vídeo original, reduzindo pela metade as resoluções 

verticais e horizontais das amostras de crominância (esta subamostragem causa uma 
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compressão de 50% no vídeo original). Os macroblocos do quadro são organizados em slices, 

que são regiões da imagem que podem ser decodificadas independentemente. Uma imagem 

pode conter um ou mais slices (SULLIVAN e WIEGAND, 2005). 

 

Figura 3. (a) Divisão do quadro em macroblcos. (b) 16x16 amostras de luminância e 8x8 amostras de 

crominância Cb e Cr 

Fonte: (MANOEL, 2007) 

O ganho obtido pelo H.264/AVC em relação aos demais padrões existentes foi em 

decorrência de inúmeras inovações inseridas nos módulos de seu CODEC. Entre estas 

inovações está a possibilidade de utilização de tamanhos de blocos variáveis para realizar a 

ME (do inglês Motion Estimation) e MC (do inglês Motion Compensation).  

A etapa de predição intra-quadro é outra inovação introduzida pelo padrão 

H.264/AVC, pois é realizada no domínio espacial, sendo realizada antes da aplicação da 

transformada. Esta predição leva em conta as amostras já codificadas do slice atual 

(AGOSTINI, 2007).  

São usadas três transformadas no processo de codificação: DCT 4x4, Hadamard 4x4 e 

Hadamard 2x2, o que é uma inovação no padrão. A quantização no padrão H.264/AVC é uma 

quantização escalar. O fator de quantização é função de um parâmetro QP de entrada, que é 

usado no codificador para controlar a qualidade da compressão e o bitrate de saída 

(AGOSTINI, 2007). 

Mais uma característica do padrão H.264/AVC é que ele normatiza a utilização de um 

filtro redutor do efeito de bloco. Este filtro era opcional na maioria dos demais padrões de 

compressão de vídeo, mas passou a ser obrigatório no H.264/AVC. Uma inovação importante 

do filtro definido no padrão H.264/AVC é que ele é adaptativo, conseguindo distinguir entre 

uma aresta real da imagem de um artefato gerado por um elevado passo de quantização 

(PURI, CHEN e LUTHRA, 2004).No padrão H.264/AVC, o codificador de vídeo não é 
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especificado. O padrão especifica apenas a sintaxe do bitstream (os códigos binários e valores 

que compõem o stream de bits do vídeo codificado) e o processo pelo qual os elementos 

sintáticos devem ser decodificados para produzirem a informação visual (RICHARDSON, 

2003). 

Outras inovações do padrão H.264/AVC foram relacionadas ao módulo de predição 

inter-quadros. Como este trabalho é focado na estimação de movimento, que constitui o 

módulo de predição inter-quadros do codificador, a próxima seção apresenta maiores detalhe, 

introduzindo as inovações do H.264/AVC para este módulo. 
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3 ESTIMAÇÃO DE MOVIMENTO 

A maior responsável pela redução da quantidade de bits necessária para a 

representação da informação em um vídeo digital é a estimação de movimento. Entretanto, é 

também a parte do codificador que exige maior esforço computacional (RICHARDSON, 

2003). 

A estimação de movimento é realizada apenas no codificador, assim o decodificador 

pode ser mais simples. Uma das características do H.264 e outros padrões anteriores, é o uso 

de algoritmos de compressão assimétricos, tais como a estimação de movimento. Neles os 

codificadores são muito mais complexos que os decodificadores. Isto permite que os 

decodificadores sejam mais baratos já que estes devem ser produzidos em um número muito 

maior que os codificadores. É o caso dos aparelhos de DVD, por exemplo, que possuem 

muito mais decodificadores que codificadores e, com um preço menor, mais pessoas podem 

adquiri-los. Outra vantagem é permitir que aparelhos mais simples e com maiores restrições 

de memória e/ou energia possam se beneficiar das vantagens do vídeo digital. É comum a 

esses padrões também o fato de normatizarem apenas o decodificador, por isso há muita 

liberdade no desenvolvimento do codificador. 

A questão referente aos CODECS assimétricos também é relevante quando se trata de 

televisão digital. Os terminais de acesso serão utilizados para a decodificação do sinal digital 

por toda a população e, portanto, é importante que este possua um preço acessível (TOME, 

MONTEIRO e PICCOLO, 2005). Esta questão também é importante para aparelhos com 

aspectos de área e memória restritos, como celulares, que são fortes alvos para a recepção do 

sinal digital de televisão.  

No codificador de vídeo, a estimação de movimento é responsável pela redução da 

redundância temporal. O algoritmo de estimação de movimento faz a verificação de quais 

elementos foram modificados de uma imagem para a outra, em uma sequência de vídeo, 

buscando identificar as informações redundantes. Para isso, é necessária uma análise 

extensiva dos componentes de uma dada imagem em relação a uma ou mais imagens de 

referencia, através de uma busca que varia deste a exaustiva (BHASKARAN, 1997) até 

buscas rápidas que reduzem a complexidade do processo.  

Esta análise extensiva tem o objetivo de descobrir as diferenças entre uma imagem e 

outra e a quantidade de movimento entre a imagem que se está analisando e a imagem que se 

tomou por referência. Para os padrões atuais de compressão de vídeo, a estimação de 

movimento é realizada apenas sob as amostras de luminância, sendo que a estimativa gerada 

com informações de luminância é reusada para as informações de crominância. Para tanto, a 

matriz de luminância da imagem atual é dividida em regiões menores, não sobrepostas, 

denominadas blocos que serão processados individualmente, como mencionado no capítulo 2. 

Quando o algoritmo encontra a região do quadro de referência que mais se assemelha a região 

do quadro atual, é gerado um vetor que indique a posição deste melhor casamento (do inglês 
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best matching). Este vetor é chamado de vetor de movimento (RICHARDSON, 2003). A 

Figura 4 apresenta um esquema do funcionamento da estimação de movimento, mostrando os 

elementos envolvidos no processo.  

 

Figura 4. Elementos da Estimação de Movimento 

Fonte: (PORTO R.E.C., 2008) 

Os vetores de movimento de um dado quadro estão associados a cada um dos seus 

blocos. É uma relação um para um: cada bloco terá um vetor de movimento que especifica o 

seu deslocamento. Para isso, é definida uma região no quadro de referência denominada 

região de busca (ou ainda área de pesquisa) onde esta busca é realizada. Esta região é, em 

geral, definida ao redor da posição do bloco no quadro atual (RICHARDSON, 2003), pois 

nesta região é maior a probabilidade de ser encontrado um melhor casamento (melhor match). 

Um fator importante a ser considerado é o tamanho desta região. Uma área muito limitada 

reduz as possibilidades de se encontrar o melhor casamento entre o bloco atual e o quadro de 

referência. Entretanto, uma área de pesquisa muito grande exige uma quantidade bastante 

elevada de comparações a serem realizadas, aumentando a complexidade do processo 

(CARVALHO, 2007). 

No processo de codificação, a utilização da estimação de movimento possibilita uma 

diminuição do resíduo a ser incluído no bitstream final do vídeo comprimido. Com isso, o 

desempenho da compressão é maximizado. Entretanto, buscar o melhor casamento para cada 

bloco do quadro torna-se uma tarefa computacionalmente intensiva (RICHARDSON, 2003). 

A Figura 5 e a Figura 6 apresentam uma ilustração dos resultados que podem ser obtidos com 

a aplicação da estimação de movimento. No resíduo, as áreas acinzentadas indicam as regiões 



28 

 

onde a diferença é zero. As áreas mais claras são referentes às diferenças positivas. Já as áreas 

mais escuras são resultados de diferenças negativas. Quanto mais áreas claras e escuras, maior 

o resíduo resultante. Quanto maior a presença de áreas em cinza, menor esse resíduo.  

 

Figura 5. Resíduo após subtrair os dois quadros sem utilizar a ME 

Fonte: autoria própria com base em (RICHARDSON, 2003) 

 

Figura 6. Resíduo após aplicar a ME e subtrair os dois quadros e aplicar a ME 

Fonte: autoria própria baseada em (RICHARDSON, 2003) 

Ao comparar as figuras anteriormente apresentadas, nota-se uma grande redução das 

áreas claras e escuras e maior predominância das áreas acinzentadas na Figura 6. Este resíduo 

deve ser codificado junto com os vetores de movimento para que seja possível a reconstrução 

da imagem no decodificador. Uma vez que o resíduo é menor na Figura 6, a quantidade de 

informação a ser codificada também é menor. Então, como pode ser observado nas figuras, a 

aplicação da ME aumenta em muito a eficiência do processo de compressão, pois a maior 

parte dos resíduos passa a ter uma amplitude reduzida, próxima de zero. Estes resíduos de 

baixa amplitude são comprimidos de maneira muito mais eficiente pelas demais etapas da 

codificação.  

Um fator importante a ser levado em consideração é a estratégia usada para encontrar 

o melhor casamento que gerará, conseqüentemente, o menor resíduo. Para tanto, são 

associados algoritmos de busca e critérios de similaridade. O algoritmo de busca é usado para 

varrer a área de pesquisa enquanto o critério de similaridade é usado para mensurar o quão 

similar o bloco candidato é da área de pesquisa em relação ao bloco atual. Esta técnica é 

conhecida por block matching. Estas estratégias serão discutidas nas próximas seções. 
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3.1 CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

Para determinar o quão semelhante duas imagens ou porções de imagens são, é feito 

um exame relacionando amostra a amostra. Esse exame pode ser referido como encontrar a 

menor dissimilaridade ou ainda o descobrir o erro ou a distorção entre duas porções de 

imagem (SHI e SUN, 2007). 

Existem diferentes funções para quantificar esta similaridade. Dentre as mais simples e 

também mais usadas estão: MSE (Mean Square Error), MAE (Mean Absolute Error) e SAD 

(Sum of Absolute Differences). 

No contexto da estimação de movimento, o MSE calcula o valor de distorção por meio 

do valor médio quadrático da diferença entre as amostras do bloco do quadro atual e do bloco 

do quadro de referência. Quanto menor for o valor da distorção, melhor é o casamento entre 

os blocos. A expressão que define o MSE está detalhada na equação (1).  

      
 

  
                  

 
   

   

   

   

 (1) 

Nas equações apresentadas nesta seção, as seguintes abreviações devem ser 

interpretadas como: 

 R representando o ponto do bloco na área de pesquisa; 

 P representando o ponto no bloco atual; 

 m e n indicando as dimensões do bloco. 

No MAE, o valor de distorção é obtido pelo cálculo do valor médio das diferenças em 

módulo das regiões comparadas. Dessa forma, este cálculo se difere no MSE apenas devido a 

valores negativos serem evitados através da obtenção do valor da diferença em módulo e não 

através do quadrado do valor da diferença. A equação (2) define o MAE. 

      
 

  
                  

  

   

   

   

   

 

  

(2) 

O SAD, descrito pela equação (3), utiliza apenas a diferença em módulo entre as 

amostras do quadro de referência e do quadro atual (VANNE, AHO, et al., 2006). O cálculo é 

realizado para todas as amostras dos blocos do quadro atual e seus correspondentes na área de 

pesquisa. Os resultados das diferenças são acumulados em um único valor que é fornecido 

como o valor da distorção. Esta distorção indica o quão diferentes são as duas imagens. 

                        
  

   

   

   

   

 

  

(3) 

 Optou-se, portanto, por utilizar, o SAD, pois é o critério mais usado entre os trabalhos 

desenvolvidos nesta área de estimação de movimento (VANNE, AHO, et al., 2006). O SAD 

possui uma menor complexidade quando comparado aos outros dois critérios apresentados, 

pois não necessita realizar operações de divisão nem potenciação, que são operações bastante 
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custosas. Apesar disso, o SAD apresenta um resultado bastante satisfatório (PORTO R.E.C., 

2008). 

3.2 ALGORITMOS DE BUSCA 

Os algoritmos de busca determinam de que forma ocorrerá a varredura da área de 

pesquisa para encontrar o melhor casamento com o bloco atual. Esses algoritmos estão 

diretamente ligados à complexidade computacional da estimação de movimento.  

O algoritmo considerado ótimo procura em todas as posições existentes na área de 

busca encontrando sempre o melhor vetor de movimento possível. Ele é, entretanto, 

computacionalmente intensivo.  

Vários algoritmos foram desenvolvidos nos últimos tempos buscando reduzir a 

complexidade do processo de busca pelo melhor casamento através da redução da quantidade 

de posições analisadas (GHANBARI, 2003). Os algoritmos rápidos (ou sub-ótimos), como 

são chamados, procuram dar prioridade à redução no número de cálculos, em detrimento da 

qualidade da resposta gerada. Eles encontram um vetor de movimento que, em geral, 

apresentam um resultado satisfatório, mas que nem sempre é o melhor. Estes algoritmos 

costumam apresentar uma complexidade computacional inferior se comparado ao algoritmo 

ótimo.  

Em geral, esses algoritmos (tanto ótimo como sub-ótimos) possuem o seguinte 

funcionamento: o bloco é posicionado em relação à área de pesquisa e é feito o cálculo da 

distorção para saber o quão semelhante o bloco do quadro atual é em relação ao bloco do 

quadro de referência. Nesta etapa, são utilizados critérios de similaridade como os 

apresentados na seção anterior. Em seguida o bloco é deslocado para outra posição da área de 

pesquisa e novamente é realizado o cálculo da distorção. Esta varredura na área de pesquisa é 

repetida até que o melhor casamento entre o bloco do quadro atual e os blocos da área de 

pesquisa seja encontrado ou até que algum critério de parada definido seja atingido. A seguir 

será apresentada uma breve descrição de dois algoritmos de busca amplamente utilizados. 

3.2.1  Full Search (Busca Completa) 

O Full Search (ou busca completa, em português) é considerado o único algoritmo 

ótimo existente, pois ele procura o melhor casamento em todas as regiões possíveis da área de 

pesquisa. A quantidade de posições ou blocos candidatos que precisam ser examinadas neste 

algoritmo é dada por uma relação entre o tamanho do bloco e o tamanho da área de pesquisa. 

Esta relação está expressa na equação (4): 

                  
  

(4) 

Onde  

 H e W representam respectivamente a altura e largura da área de pesquisa 

 h e w representam respectivamente a altura e largura do bloco 
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Para cada uma destas posições, deve ser realizado o cálculo da similaridade. Enquanto 

o Full Search encontra o melhor resultado, uma grande quantidade de cálculos 

computacionais é necessário para tanto (SHI e SUN, 2007). E este fator está diretamente 

relacionado ao tamanho da área de pesquisa. Quanto maior a área, maior a quantidade de 

cálculos a serem realizados. A Figura 7 apresenta um exemplo do funcionamento deste 

algoritmo.  

 

Figura 7. Funcionamento do algoritmo da busca completa 

 

O bloco desloca-se desde o canto superior esquerdo até o canto inferior direito, 

movendo-se de amostra em amostra, inicialmente na direção horizontal. Ao chegar à borda 

direta, o bloco volta para a borda esquerda, deslocando-se uma amostra para baixo, na direção 

vertical e continuando o processo na horizontal, até chegar à borda inferior direita, onde o 

processo é encerrado. Em cada posição deve ser realizado o cálculo da similaridade. Este 

valor deve ser armazenado e comparado com o valor obtido no casamento seguinte. Se o valor 

atual calculado for menor que o anterior, então este valor deverá substituir o anterior. As 

coordenadas (x, y) do casamento que apresenta o menor valor também deverão ser 

armazenadas. Estas coordenadas irão representar o vetor de movimento do melhor casamento. 

3.2.2  Diamond Search (Busca em diamante) 

O algoritmo da busca em diamante ou DS (do inglês Diamond Search) tem este nome 

devido ao modo como realiza a busca na área de pesquisa. Dois são os padrões utilizados 

neste algoritmo: o padrão Large Diamond Search Pattern (LDSP), utilizado na etapa inicial 

do algoritmo; e o Small Diamond Search Pattern (SDSP), utilizada na etapa final do 

algoritmo (YI e LING, 2005). O LDSP consiste de 9 comparações enquanto o SDSP realiza 4 

comparações e é utilizado para refinar o resultado obtido após a aplicação do padrão LDSP. 

Inicialmente, o bloco atual encontra-se centrado na área de pesquisa. O cálculo da 

distorção é realizado com a região da área de pesquisa co-localizada a este bloco e com seus 8 

vizinhos seguindo o padrão LDSP mostrado na Figura 8.  
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Figura 8. Funcionamento do algoritmo Diamond Search. Padrão LDSP. 

 

Caso o menor valor de distorção calculado seja o valor do centro (representado pelo 

círculo 1 na Figura 8), a busca é encerrada e o padrão SDSP é aplicado. Caso contrário, o 

LDSP é aplicado novamente, desta vez com o centro da pesquisa sendo o vizinho que 

apresentou o menor valor de distorção. Se este vizinho estiver situado em uma aresta do 

diamante (representados pelos círculos 3, 5, 7 e 9, na Figura 8), mais três valores são 

calculados, pois os demais são reaproveitados dos resultados anteriormente obtidos. Se o 

vizinho for um vértice (círculos 2, 4, 6 ou 8, na Figura 8), cinco novos valores são calculados. 

Quando o menor valor for encontrado no centro, o algoritmo encerra a aplicação do 

padrão LDSP e aplica o SDSP (mostrado na Figura 9), para refinar o resultado obtido. São 

realizadas apenas mais quatro comparações nas posições 2, 3, 4 e 5 representadas na Figura 9. 

Este padrão é aplicado apenas uma vez. Após sua aplicação e identificação do vizinho com o 

melhor valor de similaridade, o algoritmo encerra a sua execução e o vetor de movimento 

representará esta posição através das suas coordenadas x e y. 

 

Figura 9. Funcionamento do Diamond Search. Padrão SDSP. 
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3.3 INOVAÇÕES DO PADRÃO H.264/AVC PARA A ESTIMAÇÃO DE 

MOVIMENTO 

A estimação de movimento é a principal responsável pelo ganho obtido na compressão 

de vídeos H.264/AVC em relação aos demais padrões. Este fato deve-se a inúmeras inovações 

incorporadas pelo padrão. 

3.3.1  Tamanhos de blocos variáveis 

O padrão H.264/AVC permite a utilização de tamanhos de bloco variáveis na 

estimação e compensação de movimento. O macrobloco 16x16 pode ser dividido em partições 

de tamanho 16x8, 8x16, 8x8, 8x4, 4x8 e 4x4. Uma distinção é feita entre partição de 

macrobloco, que corresponde às regiões de luminância de 16x16, 16x8, 8x16 ou 8x8, e 

subpartições de macrobloco que corresponde às regiões 8x8, 8x4, 4x8 e 4x4 (SULLIVAN, 

TOPIWALA e LUTHRA, 2004). Para cada partição de macrobloco ou submacrobloco é 

necessário um vetor de movimento. Estes vetores devem ser codificados e transmitidos no 

bitstream.A Figura 10 ilustra este particionamento. 

A escolha de um tamanho de partição grande (16x16, 16x8, 8x16, 8x8) implica na 

utilização de um número menor de vetores de movimento e também uma quantidade menor 

de bits são necessários para indicar o tipo de partição utilizada. Por outro lado, o resíduo 

gerado pode conter uma quantidade significativa de energia em áreas com muitos detalhes. A 

escolha de um tamanho de partição pequeno (8x4, 4x4) pode gerar um resíduo com 

quantidade de energia mínima depois da compensação de movimento, mas esta escolha requer 

a utilização de um número maior de vetores de movimento, além da necessidade de identificar 

a partição de sub-macrobloco escolhida (AGOSTINI, 2007).  

 

 

Figura 10. Partições de macrobloco e submacrobloco 

 

Portanto, é possível perceber que a escolha do tamanho de partição utilizado é um 

fator crítico e possui um impacto significativo no desempenho da compressão. Em geral, 

tamanhos de partições grandes devem ser utilizados em regiões da imagem que sejam mais 
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homogêneas enquanto tamanhos pequenos devem ser utilizados para regiões que apresentem 

maior movimentação.  

Dessa forma, para a escolha das partições deve-se levar em consideração a relação 

entre geração de resíduo mínimo e geração de um número mínimo de vetores de movimento. 

Esta decisão deve ser tomada ao serem analisados os resultados de todas as partições 

envolvidas no processo.  Esta tarefa é realizada por um módulo de decisão que é responsável 

por escolher qual particionamento deverá ser usado (PURI, CHEN e LUTHRA, 2004).  A 

Figura 11 apresenta uma possível escolha dos tamanhos de bloco feita pela estimação de 

movimento.  

 

Figura 11. Escolha do tamanho dos blocos 

Fonte: (CARVALHO, 2007) 

A complexidade envolvida neste processo é bastante elevada, visto que a estimação 

deve ser realizada para todos os possíveis tamanhos de bloco e apenas um deles é escolhido. 

3.3.2  Precisão Fracionária de Pixel 

Normalmente, os movimentos que ocorrem em um quadro não estão restritos a 

posições inteiras de pixel. Dessa forma, utilizando apenas posições inteiras, nem sempre é 

possível encontrar bons casamentos. Os mais recentes padrões de compressão de vídeo 

prevêem a utilização de precisão fracionária de pixel.  

Um exemplo de precisão fracionária está representado na Figura 12. Cada círculo na 

figura representa uma amostra. A Figura 12 (a) representa um bloco 4x4 do quadro atual. A 

Figura 12 (b) ilustra o vetor de movimento gerado para o bloco da Figura 12 (a) apontando 

para uma posição inteira na região de busca do quadro de referência. Neste caso, o 

deslocamento do bloco foi na direção (1,-1). A Figura 12 (c) ilustra um deslocamento para 

uma posição fracionária de pixel. Neste caso, o melhor casamento encontrado foi na posição 

(0.5, 0.75).  
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Figura 12. Precisão fracionária de pixel 

Fonte: (AGOSTINI, 2007) 

O padrão H.264/AVC suporta precisão inteira, precisão de ½ pixel e ¼ de pixel para 

amostras de luminância. Para as amostras de crominância, esta precisão é de 1/8 de pixel 

(SULLIVAN e WIEGAND, 2005).  

Na estimação de movimento fracionária do padrão H.264/AVC, inicialmente é 

encontrado o melhor casamento para posições inteiras, gerando o vetor de movimento para 

esta posição (esta busca está representada pelos círculos na Figura 13). Ao encontrar o melhor 

casamento entre as posições inteiras, é realizada uma busca por amostras de 1/2 de pixel para 

verificar se este casamento pode ser melhorado (representados pelos quadrados na Figura 13). 

Finalmente, caso haja alguma melhoria entre os casamentos de ½ pixel, verifica-se as 

amostras de ¼ pixel (triângulos na Figura 13) (OKTEM e HAMZAOGLU, 2007). 

A geração das amostras para a precisão de ½ de pixel é feita através de uma 

interpolação dos valores dos pixels da área de pesquisa que circundam o melhor casamento de 

posição inteira. Esta interpolação é feita utilizando um filtro FIR 2D (detalhes sobre a 

aplicação deste filtro para a interpolação podem ser obtidos em  Oktem e Hamzaoglu (2007)). 

A predição de valores para amostras de ¼ de pixel é feita através da aplicação de um filtro 

bilinear, onde as posições de ¼ são obtidas a partir da média entre as posições inteiras e 

posições de ½ pixel (PURI, CHEN e LUTHRA, 2004). 

 

Figura 13. Estimação de movimento inteira, ½ de pixel e ¼ de pixel 

Fonte: (CARVALHO, 2007) 
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3.3.3  Extrapolação de borda 

No padrão H.264/AVC é permitida a utilização de vetores de movimento que apontem 

para fora do quadro. Para isso é utilizada a técnica de extrapolação de borda (WIEGAND e 

SULLIVAN, 2003). Isto é feito através de uma simples repetição dos valores dos pixels das 

bordas do quadro de referência nas direções vertical e horizontal. A Figura 14 mostra como 

esta extrapolação é realizada para a borda superior esquerda. A amostra pertencente à borda 

do quadro é replicada para toda a região da área em que a posição não pertence às dimensões 

do quadro. 

O tamanho da borda extrapolada é determinado a partir de uma relação entre o 

tamanho do bloco e a área de pesquisa: o tamanho da borda extrapolada é a diferença entre o 

tamanho da área de pesquisa e o tamanho do bloco dividido por dois. Assim, com uma área de 

pesquisa de 32x32 e um macrobloco de dimensões 16x16, o tamanho da borda extrapolada 

será igual a 8. 

  

Figura 14. Exemplo de extrapolação da borda superior esquerda da área de pesquisa 

Fonte: (CARVALHO, 2007) 

3.3.4  Predição de vetores de movimento 

Devido à alta correlação entre blocos vizinhos, o padrão H.264/AVC define que os 

vetores de movimento sejam inferidos com base nos vetores de movimento dos blocos 

vizinhos (ZATT, AZEVEDO, et al., 2007). Esses vetores são chamados de vetores de 

movimentos preditos (PMV – predictive motion vectors). Dessa forma, apenas os vetores de 

movimento diferenciais são codificados no bitstream para depois serem somados ao PMV, 

obtendo assim os vetores de movimento do bloco atual. Os PMVs são normalmente obtidos 

aplicando-se a mediana aos vetores dos blocos vizinhos. A compensação de movimento é a 

responsável por reconstruir os macroblocos do quadro atual a partir dos blocos vizinhos. Esse 

módulo está presente tanto no codificador, quanto no decodificador. 

No padrão H.264/AVC, os macroblocos são classificados de acordo com o modo de 

codificação ao qual são submetidos. Dessa forma, um macrobloco pode ser? do tipo I (intra), 
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P (predictive) e B (bi-predictive).  Estruturas, denominadas slices, agrupam os macroblocos e 

também são classificadas em I, P ou B, além de SP (switching P) ou SI (switching I) 

(RICHARDSON, 2003). 

Macroblocos P são preditos a partir de um único quadro de referência, enquanto 

macroblocos B podem utilizar informações de até dois quadros de referência diferentes. As 

referências são organizadas em duas listas, chamadas de lista 0 e lista 1. A operação padrão 

para o cálculo do PMV é a mediana aplicada a três vetores de movimento dos blocos vizinhos. 

No caso de apenas um dos blocos ter a mesma referência do bloco corrente, seu vetor é 

definido como PMV. A predição de vetores de movimento em slices tipo B pode ser efetuada 

através do modo padrão ou utilizando predição direta.  

A predição direta se divide em direta espacial e direta temporal. A predição direta 

espacial é uma inovação do padrão H.264/AVC. A predição direta espacial examina os 

macroblocos co-localizados e usa os vetores de movimento dos macroblocos vizinhos. A 

predição direta temporal aplica um fator de escala para os vetores co-localizados, com base na 

distância entre o quadro atual e o quadro de referência (AGOSTINI, 2007). 

3.3.5  Múltiplos quadros de referência 

Outra inovação do padrão H.264/AVC é a possibilidade de utilização de múltiplos 

quadros de referência, sendo possível utilizar como referência múltiplos quadros tanto para 

frente quanto para trás do quadro atual, como apresentado na Figura 15. O uso de quadros 

futuros é possível porque o H.264/AVC prevê o processamento de quadros fora da ordem de 

exibição. Deste modo, quadros futuros na ordem de exibição podem ser processados primeiro 

e, então, podem ser usados como referência para a estimação de movimento. 

 

Figura 15. Utilização de múltiplos quadros de referência 

Fonte: (AGOSTINI, 2007) 
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3.4 NÍVEIS DE REUSO DE DADOS 

Dentre os vários algoritmos para a estimação de movimento, o Full Search é 

geralmente o algoritmo adotado para implementações em hardware devido à boa qualidade da 

resposta e seu mecanismo de computação ser regular (LI, ZHENG e ZHANG, 2007). Em 

função da regularidade e da ausência de dependências de dados, os graus de paralelismo 

podem ser livremente explorados. Entretanto, a utilização deste algoritmo requer um alto 

poder computacional e grande largura de banda. Através do aumento do grau de paralelismo, 

o problema do custo computacional pode ser contornado, mas o sucesso do processamento 

paralelo depende bastante da eficiência do acesso à memória externa (off-chip memory), pois 

sem a disponibilidade dos dados o mecanismo de computação pode ficar subutilizado. 

Dessa forma, é preciso desenvolver mecanismos para reduzir o custo de acesso à 

memória, que pode ser feito através do uso apropriado de memórias internas (on-chip 

memories). Isto porque no processamento da estimação de movimento, muitos acessos 

redundantes são realizados (TUAN, CHANG e JEN, 2002). A largura de banda requerida pelo 

algoritmo Full Search é função da taxa de processamento, do tamanho da área de pesquisa e 

do tamanho do quadro. A memória local deve ser configurada para armazenar dados que já 

foram carregados da memória externa, definindo, assim, níveis de reuso de dados. 

Um baixo nível de reuso de dados consome pouca memória local, enquanto um alto 

nível de reuso de dados requer mais recursos de memória local. O nível máximo de reuso de 

dados implica que cada amostra seja acessada apenas uma vez da memória externa, 

alcançando largura de banda ideal. Isso implica, entretanto, em aumento da memória local. 

Em (TUAN, CHANG e JEN, 2002) são apresentados níveis de classificação para reuso de 

dados com o algoritmo Full Search. Estes níveis serão discutidos e detalhados a seguir. 

No Full Search, cada bloco do quadro atual é independente, não havendo sobreposição 

com outros blocos. Dessa forma, o período de acesso aos dados do bloco atual é apenas o de 

realizar a estimação de movimento para esse bloco. Para diminuir a largura de banda 

necessária, ao acessar os dados do quadro atual, uma estratégia conveniente é armazenar 

localmente os N*N amostras do bloco atual enquanto o processo de estimação de movimento 

é realizado sobre este bloco. 

Cada área de pesquisa no quadro de referência é centralizada em volta do bloco atual. 

Regiões candidatas vizinhas nas áreas de pesquisa se sobrepõem como apresentado na Figura 

16. Toda a área marcada em cinza na figura contém dados que podem ser reusados entre 

regiões candidatas vizinhas. É possível perceber que blocos candidatos vizinhos na horizontal 

diferem apenas em uma coluna de um para o outro. O reuso destes dados é considerado nível 

A na classificação dada no trabalho de Tuan, Chang e Jen (2002). 
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Figura 16. Nível A de reuso de dados 

O nível B de reuso de dados está apresentado na Figura 17. Neste nível, além de 

realizar o reuso dos dados entre regiões candidatas vizinhas na horizontal, os dados de blocos 

vizinhos verticalmente também são reusados. Neste sentido, blocos candidatos verticalmente 

vizinhos diferem em apenas uma linha de dados. Abordando os níveis A e B, o reuso de dados 

na estimação de movimento de um bloco do quadro atual está sendo completamente realizado.  

 

Figura 17. Nível B de reuso de dados 

O nível C de reuso de dados é referente a dados em comum existentes entre áreas de 

pesquisa de blocos vizinhos. Além dos dados que podem ser reusados na estimação do bloco 

atual, existem dados em comum entre a área de pesquisa do bloco atual e a área de pesquisa 

do próximo bloco a ser estimado. A Figura 18 apresenta dois blocos vizinhos e suas 

respectivas áreas de pesquisa. A região em cinza são os dados em comum entre as duas áreas 

de pesquisa. 



40 

 

 

Figura 18. Nível C de reuso de dados 

O último nível considerado é o nível D. Neste nível são reutilizados os dados em 

comum entre áreas de pesquisa de blocos verticalmente vizinhos. Este nível tem por base a 

mesma idéia do nível B, só que ao invés de ser aplicado a blocos candidatos na área de 

pesquisa, é aplicado a áreas de pesquisa de blocos vizinhos. Este nível está ilustrado na Figura 

19. 

 

Figura 19. Nível D de reuso de dados 

Ao utilizar o nível D de reuso de dados, é possível alcançar acesso único à memória 

externa para cada amostra que será processada na estimação de movimento. Com isso, a 

largura de banda necessária é mínima. 
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4 ARQUITETURA PARA A ESTIMAÇÃO DE MOVIMENTO 

Este capítulo apresenta a arquitetura proposta para implementação da estimação de 

movimento, utilizando o Full Search como algoritmo de block matching, entre uma área de 

pesquisa 32x32 e um tamanho de bloco 8x8, focando no reuso de dados para diminuir a 

largura de banda necessária no processamento da estimação de movimento. 

 A próxima seção apresenta discussões a respeito da escolha do tamanho do bloco 

utilizado para esta proposta. As seções seguintes apresentam em detalhes os módulos que 

compõe a arquitetura.  

4.1 ESCOLHA DO TAMANHO DO BLOCO E DEMAIS DEFINIÇÕES 

ARQUITETURAIS 

Esta análise toma como base o estudo realizado por Porto (2009). Como mencionado 

na seção 3.3.1  , o padrão H.264/AVC permite a utilização de tamanhos variados de bloco. 

Um macrobloco pode ser dividido em partições de tamanho 16x16, 16x8, 8x16 e 8x8. No 

caso de partições 8x8, estas podem ainda ser divididas em subpartições 8x8, 8x4, 4x8 e 4x4 

(ver Figura 10).  

No estudo em questão, foram tomadas diversas amostras de vídeo em várias 

resoluções (QCIF, CIF, 4CIF, HDTV) e analisadas quanto à escolha do tamanho de partição 

para cada macrobloco existente na sequência do vídeo. Como ferramenta para este estudo foi 

utilizado o software de referência do padrão H.264/AVC, o JM H.264/AVC (JVT - JOINT 

VIDEO TEAM, 2009).  

A Tabela 1 apresenta alguns dos resultados obtidos neste estudo. Estes dados são 

referentes à média da escolha das partições de bloco ao analisar amostras de vídeo nas 

resoluções QCIF, CIF, 4CIF e 1080HD.  

Tabela 1. Porcentagem de escolha dos modos suportados pelo padrão H.264/AVC 

Partições QCIF  CIF 4CIF 1080HD 

4x4 2% 1% 1% 0% 

4x8 5% 4% 3% 1% 

8x4 5% 5% 3% 1% 

8x8 17% 13% 11% 4% 

8x16 15% 15% 20% 18% 

16x8 15% 17% 18% 18% 

16x16 41% 45% 44% 58% 

 

É possível perceber que quanto maior é a resolução do vídeo utilizado, menor é a 

porcentagem de partições menores escolhidas. Para as resoluções 4CIF e 1080HD, a 

porcentagem de tamanho 4x4 não ultrapassa 1% e a soma das partições menores que 8x8 não 

ultrapassa 5%. Dessa forma, foi verificado que quanto maior a resolução do vídeo, menor é a 

porcentagem de escolha de partições pequenas (4x4, 4x8, 8x4).  
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De acordo com o exposto, optou-se por desenvolver uma arquitetura voltada para um 

tamanho maior de bloco visto que a utilização de um tamanho pequeno implica em pouco 

ganho e agrega uma maior complexidade ao módulo da estimação de movimento, pois é 

necessário realizar uma maior quantidade de cálculos de similaridade. A Tabela 2 relaciona o 

tamanho do bloco utilizado com a quantidade de cálculos de SAD necessária para encontrar 

os vetores de movimento dos blocos de apenas um quadro, utilizando uma área de pesquisa 

32x32. 

Tabela 2. Relação entre tamanho de bloco e quantidade de cálculos de SAD 

 QCIF CIF 4CIF 1080HD 

4x4 21.314.304 85.257.216 341.028.864 1.743.897.600 

8x8 15.840.000 63.360.000 253.440.000 1.296.000.000 

16x16 7.324.416 29.297.664 117.190.656 599.270.400 

 

Dessa forma, o tamanho escolhido para a utilização neste trabalho foi de 8x8, já que a 

soma da porcentagem dos tamanhos maiores 8x8 chegam a ser cerca de 95% do total, como 

apresentado na Tabela 1. Esta etapa do trabalho realiza a estimação para tamanho de bloco 

fixo 8x8, porém não impede que trabalhos futuros agreguem o cálculo para os tamanhos 8x16, 

16x8 e 16x16, pois, a partir do cálculo de SAD de partições 8x8 é possível unir os valores e 

obter os tamanhos 8x16, 16x8 e 16x16. Neste caso, uma árvore de acumuladores dos SADs 

dos blocos 8x8 precisa ser construída, além de um novo nível hierárquico no controle. Assim, 

a arquitetura desenvolvida neste trabalho seria o núcleo da ME e as estruturas adicionais 

seriam alocadas na periferia deste núcleo de ME.  

A precisão fracionária na ME também não foi abordada neste trabalho, por conta do 

objetivo de gerar uma ME funcional, capaz de atingir elevadas taxas de processamento e com 

baixo consumo de energia, e também, por causa do tempo de projeto, que não poderia exceder 

o início de 2011 em função das restrições do projeto Rede H.264. Novamente, a arquitetura 

desenvolvida neste trabalho pode ser aproveitada em trabalhos futuros de modo a gerar uma 

arquitetura que dê suporte a precisão fracionária. Todo o mecanismo de busca e casamento 

ficaria inalterado, mas duas saídas adicionais deverão ser inseridas: uma contendo as amostras 

do bloco escolhido e mais uma borda em sua volta, para permitir a interpolação e outra com o 

melhor SAD das posições inteiras, para permitir a comparação com as posições fracionárias. 

Finalmente, visando desenvolver um hardware de menor complexidade e custo, outras 

funcionalidades da ME previstas pelo padrão H.264/AVC também não foram inseridas nesta 

arquitetura, como vetores apontando para fora do quadro. É importante ressaltar, todavia, que  

a arquitetura desenvolvida neste trabalho é completamente compatível com o padrão 

H.264/AVC e pode ser inserida em um codificador completo sem maiores problemas. Isso 

porque, como já foi explicado no capítulo 2.2, o padrão define apenas o decodificador e a 

sintaxe do bitstream, então várias das ferramentas podem ser excluídas do codificador, 

visando uma arquitetura com maior taxa de processamento e/ou menor consumo de energia. 
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4.2 DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA 

A arquitetura em hardware desenvolvida para implementar a estimação de movimento 

é apresentada nesta seção. Esta arquitetura foi idealizada para um tamanho de bloco 8x8, uma 

área de pesquisa 32x32 e utiliza o SAD como critério de similaridade. Além disso, como já 

mencionado, uma hierarquia de memória foi desenvolvida de modo a explorar os níveis de 

reuso de dados e reduzir a largura de banda necessária para realizar o processamento da 

estimação de movimento. 

Os módulos que compõe a arquitetura são: um módulo de memória local e um nível 

secundário de memória, três módulos de processamento, um banco de registradores de bloco e 

um comparador, além do controle global e dos controles locais da arquitetura. Uma visão 

geral dos módulos da arquitetura está apresentada na Figura 20. Nesta figura, alguns módulos 

menores e alguns sinais foram omitidos para permitir uma melhor visualização. Os detalhes 

dos principais módulos serão abordados nas seções seguintes. 

 

Figura 20. Proposta de Núcleo para a Estimação de Movimento 

 

4.2.1  Memória local, memória secundária e bancos de registradores 

Um dos focos deste trabalho e uma das suas principais contribuições é minimizar a 

necessidade de acessos redundantes à memória externa à arquitetura. Para tanto, foi utilizada 

uma hierarquia de memória organizada em três níveis (Figura 21). Os níveis da hierarquia de 

memória armazenam dados que serão recorrentemente utilizados no procedimento de busca 

evitando acessos redundantes à memória externa. Com a hierarquia de memória projetada é 

possível atender ao nível C de reuso de dados mencionado na seção 0. 
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Figura 21. Níveis de hierarquia de memória 

 

A memória local tem capacidade para armazenar a área de pesquisa completa sobre a 

qual a busca será realizada. Como a área de pesquisa tem dimensões 32x32 e trabalha apenas 

com amostras de luminância (cada uma de 8 bits). A memória tem capacidade de 

armazenamento de 8.192 bits. Já a memória secundária tem capacidade de armazenamento de 

2048 bits. Este valor é referente à ¼ da área de pesquisa e esta memória é preenchida com 

dados referentes à área de pesquisa do próximo bloco que será processado.  

Como exemplificado na Figura 18, áreas de pesquisa de blocos vizinhos possuem 

dados em comum. Neste trabalho que utiliza área de pesquisa de tamanho 32x32 e bloco 8x8, 

a área de pesquisa do bloco atual que está sendo processado contém 75% dos dados que serão 

utilizados na busca do próximo bloco. Os 25% dos novos dados que não estão disponíveis são 

buscados na memória externa à arquitetura e armazenados nesta memória secundária 

enquanto a arquitetura está processando a busca do bloco atual. Quando a busca atual 

finalizar, todos os dados da próxima busca já estão disponíveis e já se pode dar início ao novo 

processamento. Isto permite que se trabalhe com a capacidade máxima de processamento 

fornecida pelos módulos de processamento, já que estes não precisam ficar em estado de 

espera até que os dados sejam carregados da memória externa. Além disso, com esta 

estratégia é possível atingir um alto grau de reuso de dados entre áreas de pesquisa de blocos 

vizinhos. 

Além de possibilitar um reuso de dados entre as áreas de pesquisa de blocos vizinhos, 

a arquitetura foi projetada para reusar dados na busca atual que está sendo realizada (níveis A 

e B de reuso de dados). Como apresentado na seção 3.2.1  , o algoritmo Full Search realiza o 

procedimento de busca em todas as regiões candidatas da área de pesquisa. Cada casamento 

entre uma região da área de pesquisa e o bloco atual possui diferença de apenas uma linha ou 

uma coluna de pixels. Para armazenar a região candidata onde está sendo realizada a busca no 

momento são utilizados registradores.  

Dessa forma, uma vez que a primeira região da área de busca foi carregada no banco 

de registradores, a próxima região a ser carrega difere da atual em apenas uma linha ou coluna 

e apenas esta é que será lida da memória local e carregada no banco de registradores. Os 

dados anteriores são todos reusados. Isto permite reduzir a quantidade de acessos à memória 

local e possibilita manter a arquitetura abastecida de dados evitando ociosidade dos recursos. 
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Para possibilitar que a leitura da memória local forneça os dados para o preenchimento 

do banco de registradores na frequência necessária, a memória foi subdividida em 32 módulos 

de memória. Cada um desses módulos é responsável por armazenar 
1
/32 da área de pesquisa 

32x32, possuindo 256 bits de armazenamento. Dessa forma, cada módulo é referente a uma 

linha da área de pesquisa.  

As memórias subdivididas possuem duas portas com tamanhos de palavra e 

endereçamento diferentes: uma com palavra de 64 bits e outra com palavra de 8 bits. A Figura 

22 apresenta o módulo de memória com sua divisão em 32 memórias e com destaque para a 

porta de 64 bits. Os dados vindos da memória externa são escritos através da porta de 64 bits. 

Neste modelo, cada uma das 32 memórias possui 4 palavra de 64 bits.  

 

Figura 22. Representação da memória local (porta de leitura de 64 bits) 

 

porta de leitura de 8 bits possibilita leituras amostra a amostra de cada linha da área de 

pesquisa no momento em que o processamento está sendo realizado. No modelo de memória 

com porta de 8 bits, cada memória possui 32 palavras. Na Figura 23 está representado este 

modelo, focando apenas em uma memória. As demais são equivalentes. 

 

Figura 23. Representação de uma memória (porta de leitura de 8 bits) 
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Já memória secundária possui 32 palavras de 64 bits. Este tamanho possibilita o 

armazenamento do ¼ dos dados da área de pesquisa necessários para completar a área de 

pesquisa do próximo bloco candidato. Detalhes sobre os bancos de registradores de referência 

que completam o nível mais baixo da hierarquia de memória serão dados nas próximas 

seções. 

4.2.2  Banco de Registradores de Bloco (BRB) 

Uma vez que o tamanho de bloco escolhido para ser utilizado neste trabalho, foi 8x8, o 

banco de registradores de bloco (BRB) foi projetado para armazenar os 64 valores das 

amostras que representam o bloco. A Figura 24 representa o BRB em forma de matriz 

quadrada. 

 

Figura 24. Detalhamento arquitetural do banco de registradores de bloco 

 

Cada registrador do módulo possui capacidade de armazenamento de 8 bits, referentes 

a uma amostra do bloco. Só há um banco de registradores de bloco no núcleo e todos os 

módulos de processamento utilizam os dados nele contidos. A entrada do módulo é uma 

palavra de 64 bits. Estes 64 bits são referentes a 8 amostras do bloco que são obtidos da 

memória externa. São necessárias, então, 8 palavras de 64 bits para preencherem 

completamente o banco de registradores. Este preenchimento é feito por meio de 

deslocamentos sucessivos dos dados através dos registradores que compõe o banco.  

Os dados são inseridos nas portas dos registradores, representados na Figura 24 por 

BLK 70 a BLK 77. Através de um deslocamento, estes dados são passados para os 

registradores BLK 60 a BLK 67 e novos dados são gravados nos registradores BLK 70 a BLK 

77. Este procedimento é realizado até que os primeiros dados passados como entradas para o 
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módulo estejam nos registradores BLK 00 a BLK 07. O procedimento de preenchimento está 

ilustrado na Figura 25.  

 

Figura 25. Preenchimento do Banco de Registradores de Bloco (BRB) 

 

4.2.3  Módulo de Processamento (MP) 

Cada Módulo de Processamento (MP) é formado por oito Unidades de Processamento 

(UPs) e um banco de registradores de referência (BBR), como está ilustrado na Figura 26. As 

UPs são responsáveis por realizar o cálculo da similaridade entre parte do bloco atual e parte 

da área de pesquisa correspondente. O BRR é responsável por armazenar informações de 

parte da pesquisa com a qual está sendo realizado o casamento do bloco atual.  

 

Figura 26. Detalhamento dos módulos de processamento 
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4.2.3.1 Banco de Registradores de Referência (BBR) 

O banco de registradores de referência tem capacidade de armazenamento de 64 

amostras, tal qual o banco de registradores de bloco. No banco de registradores de referência 

(Figura 27), são armazenados os valores de parte da área de pesquisa com a qual, no 

momento, será realizado o cálculo da similaridade com o bloco atual.  

 

Figura 27. Banco de registradores de referência 

 

Este banco é capaz de realizar três tipos de deslocamento dos dados: para cima, para a 

direita e para a esquerda. O deslocamento para cima é semelhante ao deslocamento descrito 

na seção 4.2.2   sobre o banco de registradores de bloco. No deslocamento para a direita, 

tomando como exemplo os dados que se encontram nos registradores REF 00 a REF 70 

(primeira coluna representada na Figura 27), os dados contidos nesses registradores serão 

passados para a próxima coluna (REF 01 a REF 71). Partindo do mesmo princípio, os dados 

que se encontram nos registradores da última coluna (REF 07 a 77) serão descartados do 

banco. Este procedimento está ilustrado na Figura 28. 
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Figura 28. Deslocamento para direita no BRR 

 

No deslocamento à esquerda, o procedimento é análogo. Os dados que estão nos 

registradores REF 07 a REF 77 (última coluna) são passados para os registradores REF 06 a 

REF 76 e novos dados de entrada podem ser gravados nos registradores REF 07 a REF 77. Os 

dados contidos nos registradores REF 00 a REF 70 são descartados do banco. O procedimento 

está ilustrado na Figura 29. 

 

Figura 29. Deslocamentos para a esquerda no BRR 

 

Tal mecanismo foi idealizado para que os dados contidos nos registradores possam ser 

reaproveitados em outro casamento, pois como mencionado anteriormente, no Full Search, o 
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bloco é deslocado amostra em amostra na área de pesquisa, varrendo todos os blocos 

candidatos, sendo a diferença entre um casamento e outro de apenas uma coluna/linha de 

pixel. Assim, apenas os dados que ainda não estão disponíveis para o próximo casamento são 

lidos da memória e carregados nos registradores. Este procedimento é controlado por meio de 

um seletor que indica qual deslocamento os dados devem realizar em cada momento. 

 

4.2.3.2 Unidade de Processamento (Cálculo de SAD) 

Este módulo calcula a diferença entre 8 amostras do bloco e 8 amostras da área de 

pesquisa paralelamente, através de um pipeline. Então uma linha inteira do bloco original é 

processada a cada ciclo de clock pela unidade de processamento. A Figura 30 mostra o 

detalhamento arquitetural deste módulo.  

Uma vez que o tamanho de bloco adotado por esta proposta é um bloco 8x8, para que 

seja possível realizar o cálculo paralelamente das 64 diferenças absolutas entre os pixels do 

bloco e os pixels de referência, foram utilizadas 8 unidades de processamento, cada uma 

calculando uma linha do bloco. Ao finalizar o cálculo em cada unidade de processamento, os 

resultados de todas são somados em pipeline para gerar o SAD do bloco completo. Dessa 

forma, após o 7
o
 ciclo, o primeiro valor do cálculo da soma das diferenças absolutas está 

pronto e um novo valor é entregue a cada ciclo seguinte. As entradas das unidades de 

processamento são os dados contidos no BRB e no BRR e as saídas são somadas para gerar o 

SAD final do bloco. 

 

 

 Figura 30. Detalhamento arquitetural da unidade de processamento (cálculo de SAD)  
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4.2.4  Comparador 

O comparador da arquitetura é capaz de realizar a comparação dos resultados de SAD 

gerados pelos 3 Módulos de Processamento paralelamente. Este componente opera em um 

pipeline de 3 estágios. Dessa forma, leva-se 3 ciclos para obter o primeiro resultado e, após 

cada ciclo, uma nova comparação já foi efetuada. Além dos resultados de SAD, são passados 

como entrada para o componente as coordenadas (x, y) do casamento atual, para que seja 

possível ser identificado o vetor de movimento relativo ao melhor casamento. A Figura 31 

apresenta o detalhamento arquitetural desse componente. 

 

Figura 31. Detalhamento Arquitetural do Comparador 

4.3 CONTROLE E FUNCIONAMENTO DA ARQUITETURA DA 

ESTIMAÇÃO DE MOVIMENTO  

O controle da arquitetura é um módulo de grande complexidade pela grande 

quantidade de hardware que é necessário controlar. Por isso, nesta arquitetura, o controle foi 

idealizado de forma descentralizada. Os módulos foram agrupados em pequenos conjuntos e 

cada conjunto possui seu controle local. 

Um controle foi criado para gerenciar o preenchimento das memórias da arquitetura. 

Primeiramente, são ativados sinais para dar início ao preenchimento da memória local da 

arquitetura com os dados referentes à área de pesquisa.  Uma vez que a área de pesquisa tem 

dimensões 32x32 e cada pixel possui 8 bits, são necessários 8.192 bits para sua representação. 

Após realizadas as solicitações de dados da memória externa necessárias para o 

preenchimento da memória local, são realizadas leituras na memória externa para a busca dos 
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dados referentes ao bloco atual (512 bits) para preenchimento banco de registradores de 

bloco. 

Assim que é finalizado o preenchimento da memória local com os dados da área de 

pesquisa, é dado início ao preenchimento dos bancos de registradores de referência de cada 

um dos MPs e, em seguida, a busca é iniciada. Para o preenchimento de cada banco, são 

necessários 8 ciclos. Como a arquitetura conta com 3 MPs, cada um com um banco, totaliza-

se 24 ciclos para o preenchimento completo dos bancos de registradores. Um controle 

específico foi desenvolvido para gerenciar os módulos de processamento. 

Após o preenchimento dos bancos de registradores, é dado início ao processamento da 

busca. Para realizar toda a busca na área de pesquisa, são necessários 200 ciclos. Este tempo é 

suficiente para, enquanto o módulo está realizando o processamento da busca, sejam feitas 

leituras na memória externa para realizar o preenchimento da memória secundária. Com isso, 

não é gasto nenhum ciclo adicional para preencher esta memória, após finalizado o 

processamento. Sendo assim, para cada linha de blocos no quadro atual, apenas para o 

primeiro bloco é preciso trazer toda a área de pesquisa da memória externa. Para os demais 

blocos da linha, só se busca a diferença entre as áreas de pesquisa (os dados necessários para 

o preenchimento da memória secundária). A máquina de estados que representa o controle das 

memórias está apresentada na Figura 32. 

 

Figura 32. Controle das memórias da arquitetura 

 

Para o melhor aproveitamento dos dados que se encontram nos bancos de registradores 

de referência, a varredura da área de pesquisa neste trabalho foi idealizada em forma de 
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ziguezague. Esta não é a forma tradicionalmente feita, sempre da esquerda para a direita e de 

cima para baixo (ordem raster). Esta forma não deve ser confundida com a varredura padrão 

em ziguezague usada na codificação de entropia, que é realizado na diagonal.  

Na varredura tradicional do Full Search, ao finalizar os casamentos da primeira linha 

da área de pesquisa, os próximos casamentos a serem realizados são os casamentos do início 

da segunda linha, e assim sucessivamente, desde o canto superior esquerdo até o canto 

inferior direito, como mostra a Figura 33.  

 

Figura 33. Funcionamento do Algorítmo da Busca Completa 

 

Já na varredura em ziguezague, apresentada na Figura 34, ao concluir a varredura na 

primeira linha da área de pesquisa, a varredura prossegue na segunda, entretanto não do início 

da linha, mas sim, do final e no sentido da direita para esquerda. Este método permite que os 

dados que já se encontram no banco de registradores de referência dos MPs possam ser 

reaproveitados nos casamentos seguintes. Se a varredura começasse do início da segunda 

linha, todos os dados dos registradores teriam que ser substituídos. Na varredura em 

ziguezague apenas uma linha/coluna do banco de registradores necessita ser substituída. 

 

Figura 34. Varredura em ziguezague 
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Para o processamento de uma linha completa da área de pesquisa, com todos os blocos 

candidatos que a compõem, são necessários 8 ciclos. Como a área de pesquisa é uma área 

32x32 e a arquitetura trabalha com um bloco de tamanho 8x8, a arquitetura conta com 25 

linhas de blocos candidatos. Isto implica em 200 ciclos para o processamento da área 

completa. Somando aos 24 ciclos necessários para o preenchimento dos bancos de 

registradores, aos 7 ciclos para o preenchimento completo do pipeline do módulo de SAD e 

aos 3 ciclos para o módulo de comparação entregar o resultado do melhor SAD entre os 3 

módulos de processamento, são necessários 234 ciclos para se gerar um novo vetor de 

movimento. 

Na Figura 35 está representado o conteúdo inicial da memória local (com um valor 

qualquer). Cada linha da matriz é referente a uma das 32 memórias que compõe o módulo de 

memória local. Como mencionado anteriormente, as memórias possuem duas portas de leitura 

com tamanhos diferentes: uma de palavra de 64 bits e outra de 8 bits. Nas palavras de 8 bits, 

cada palavra armazena exatamente uma amostra da área de pesquisa. Dessa forma, a Figura 

35 representa todas as amostras da área de pesquisa completa distribuída entre as memórias 

que compõem o módulo de memória local (palavras de 8 bits). Cada célula da matriz da 

Figura 35 representa uma amostra da área de pesquisa e, consequentemente, uma palavra de 8 

bits.  

 

Figura 35. Representação das memórias preenchidas com a área de pesquisa 32x32 

 

Para o preenchimento inicial de cada BBR da arquitetura, são feitas 8 requisições de 

leitura à memória local, através das portas de 64 bits (Figura 22). Os 64 bits correspondem a 8 



55 

 

amostras da área de pesquisa (uma linha do BRR). Como cada MP possui um BBR, para o 

preenchimento de cada um dos bancos são feitas 8 requisições de leitura, num total de 24 

solicitações. Para esses preenchimentos iniciais, os deslocamentos realizados nos BRRs são 

deslocamentos para cima. Um controle específico foi desenvolvido para gerenciar os 

deslocamentos a serem realizados pelos BRRs. A Figura 36 apresenta a máquina de estados 

para o controle dos BRRs. 

 

Figura 36. Máquina de estados para controle dos BRRs dos MPs  

 

A Figura 37 apresenta o conteúdo inicial dos BRRs dos três MPs. Analisando a Figura 

22 e a Figura 37, pode-se perceber que o conteúdo inicial do BRR do MP1 é composto pelas 

Palavras 00 das memórias de 00 a 07. O BRR do MP2 é inicializado pelas Palavras 01 das 

memórias 00 a 07. Por fim, o BRR do MP3 é inicializado com o conteúdo das Palavras 02 das 

memórias 00 a 07. Já a Figura 38 ilustra esse mesmo preenchimento enfatizando o 

detalhamento das amostras contidas em cada BRR (64 amostras por banco). Considerando 

que cada amostra possui 8 bits, cada amostra é referente a uma palavra quando se remete à 

porta de 8 bits. 

Existe, na arquitetura, um módulo gerenciador responsável por originar os endereços 

dos dados que devem ser lidos das memórias locais. Este gerenciador, também, fornece o 

valor de seleção de multiplexadores posicionados nas portas de saída das memórias, que 

filtram de quais memórias locais os dados devem ser passados para a entrada dos bancos de 

registradores de referência. A disposição destes multiplexadores, bem como, a representação 

da seleção de entrada do BRR do MP3, pode ser vista na Figura 39.  
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Figura 37. Conteúdo inicial dos BRRs 

 

Figura 38.  Preenchimento inicial dos BRRs (8 bits por amostra) 

 

BRR MP1 

 

BRR MP2 

 

BRR MP3 

 

BRR MP1 

 

BRR MP2 

 

BRR MP3 
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Figura 39. Entrada de dados do BRR do MP3 

 

A Tabela 3 apresenta os endereços gerados e a seleção do multiplexador para escolha 

das memórias em cada instante de tempo para o preenchimento inicial dos bancos de 

registradores de referência (Figura 37). Para este preenchimento inicial, apenas a porta de 64 

bits é considerada. Não há necessidade de geração de endereços para a porta de 8 bits. 

Tabela 3. Endereços e seleção das memórias para preenchimento inicial dos BRRs 

Tempo Endereço Porta 64 Memória selecionada MP preenchida 

1 00 Mem. 00 MP 1 

2 00 Mem. 01 MP 1 

3 00 Mem. 02 MP 1 

4 00 Mem. 03 MP 1 

5 00 Mem. 04 MP 1 

6 00 Mem. 05 MP 1 

7 00 Mem. 06 MP 1 

8 00 Mem. 07 MP 1 

9 01 Mem. 00 MP 2 

10 01 Mem. 01 MP 2 

11 01 Mem. 02 MP 2 

12 01 Mem. 03 MP 2 

13 01 Mem. 04 MP 2 

14 01 Mem. 05 MP 2 
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15 01 Mem. 06 MP 2 

16 01 Mem. 07 MP 2 

17 02 Mem. 00 MP 3 

18 02 Mem. 01 MP 3 

19 02 Mem. 02 MP 3 

20 02 Mem. 03 MP 3 

21 02 Mem. 04 MP 3 

22 02 Mem. 05 MP 3 

23 02 Mem. 06 MP 3 

24 02 Mem. 07 MP 3 

 

Uma vez preenchidos os BRRs, tem início o cálculo da similaridade entre o conteúdo 

dos BRRs e o conteúdo do BRB. Já que são 3 MPs e 3 casamentos, conseqüentemente, 3 

resultados de SAD entre a área de pesquisa e o bloco atual são calculados paralelamente. 

Depois de calculados os valores, estes são passados para o módulo de comparação junto com 

a coordenada do vetor de movimento referente ao casamento. O comparador verifica qual dos 

3 apresenta o menor valor de similaridade e armazena o menor valor e o vetor correspondente. 

Como a arquitetura é dedicada a uma área de pesquisa 32x32 e um bloco de tamanho 8x8, os 

vetores de movimento gerados pertencem ao intervalo (-12,-12) a (12,12). O módulo de 

controle dos bancos de registradores de referência também é responsável por gerar estes 

vetores de movimento correspondentes a cada posição da busca. 

Para a realização dos casamentos seguintes, visando o melhor reuso dos dados que se 

encontram no banco de registradores de referência, é efetuado um deslocamento para a 

esquerda do conteúdo dos BRRs (Figura 40) e é feita a solicitação de 1 leitura na porta de 8 

bits das memórias de 00 a 07. Esta leitura será das Palavras 24 dos 8 primeiros módulos de 

memória.  

 

Figura 40. Conteúdo dos BRRs após um deslocamento para a esquerda 

 

Os 8 dados lidos são inseridos no BRR do MP3 (na última coluna da direita, na Figura 

27 - REF 70 a REF 77). Os dados que entram no BRR do MP1 são os dados descartados do 

MP2 e os dados de entrada do MP2 são os descartados do MP3, pois além de reusar dados do 

próprio MP, a arquitetura foi projetada para reusar dados que se encontram nos MPs vizinhos. 

A Figura 41 apresenta o compartilhamento dos dados entre MPs.  

BRR MP1 BRR MP2 

 

BRR MP3 
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Figura 41. Integração entre BRRs de MPs diferentes 

 

Para realizar o cálculo da similaridade entre o bloco atual e todos os blocos candidatos 

da primeira linha da área de pesquisa, são realizados 8 deslocamentos para a esquerda, lendo 

as palavras de 24 a 31 nas saídas de 8 bits das memórias locais de 00 a 07. A cada 

deslocamento, uma nova coluna de dados é inserida. Ao ter lido os dados da palavra 31, a 

borda da área de pesquisa é atingida (como mostra a Figura 42) e deve-se realizar um 

deslocamento dos dados nos BRR para cima (Figura 43). 

 

Figura 42. Conteúdo dos BRRs após atingir a borda da área de pesquisa 

 

Figura 43. Conteúdo dos BRRs após o primeiro deslocamento de dados para cima 

 

No momento em que é o deslocamento para cima é realizado, passando para a segunda 

linha da área de pesquisa, os dados passados como entrada para os BRRs devem ser as 

palavras 01, 02 e 03 da porta de saída de 64 bits da memória 08, como mostra a Figura 44.  

BRR MP1 BRR MP2 

 

BRR MP3 

 

BRR MP1 BRR MP2 

 

BRR MP3 
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Figura 44. Dados a serem passados para os BRRs no primeiro deslocamento de dados para cima 

 

A palavra 01 é passada como entrada para o BRR do MP1, a palavra 02 para o BRR 

do MP2 e a palavra 03 para o BRR do MP3. Como se tratam de dados de uma única memória 

(memória 08), não é possível ler as 3 palavras simultaneamente em um mesmo ciclo (cada 

solicitação de leitura custa 1 ciclo para ser atendida). Entretanto, este fato deve ser satisfeito 

para que não seja preciso parar o pipeline do cálculo das diferenças absolutas. Dessa forma, 

para que o pipeline não fique parado aguardando os dados a serem lidos da memória, cada MP 

possui um buffer de 64 bits que armazena previamente os dados destas palavras. No momento 

em os dados são necessários para preencher o banco de registradores, esses já se encontram 

disponíveis nos buffers de cada MP. Esses dados são lidos enquanto os deslocamentos para a 

esquerda para processar a primeira linha da área de pesquisa estão sendo realizados e são 

carregados em cada um dos buffers. Como leva-se 8 ciclos para realizar o processamento de 

cada linha e apenas 3 ciclos para preencher os buffers com os dados da memória, é possível 

realizar estas solicitações de leitura enquanto o processamento da primeira linha está sendo 

feito.  

Na Tabela 4 é apresenta a sequência de endereços de leitura e seleção das memórias 

em cada instante de tempo quando são realizados deslocamentos à esquerda para o 

processamento da primeira linha da área de pesquisa. Esta tabela foi elaborada de maneira 

genérica, não apenas para o primeiro grupo de deslocamentos à esquerda. O valor de i é 

incrementado em uma unidade a cada vez que um deslocamento para cima é realizado, 

iniciando em 0 até chegar a 23, quando a busca é encerrada. Esta tabela é uma continuidade à 

sequência de tempo apresentada na Tabela 3. Sendo assim, os tempos são apresentados a 

partir do instante de tempo 25.  

 

  

 

BRR MP1 

 

BRR MP2 

 

BRR MP3 
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Tabela 4. Endereços e seleção das memórias para preenchimento dos BRRs nos deslocamentos para a 

esquerda 

Tempo 
End.  

Porta 8 
bits 

Memórias selecionadas  
(8 bits) 

Endereço  
Porta 64 bits 

Memória 
selecionada 

(64 bits) 

25 + (i * 8) 24 Mem (00 + i) – (07+ i) 01 Mem. (08 + i) 

26 + (i * 8) 25 Mem (00 + i) – (07+ i) 02 Mem. (08 + i) 

27 + (i * 8) 26 Mem (00 + i) – (07+ i) 03 Mem. (08 + i) 

28 + (i * 8) 27 Mem (00 + i) – (07+ i) - - 

29 + (i * 8) 28 Mem (00 + i) – (07+ i) - - 

30 + (i * 8) 29 Mem (00 + i) – (07+ i) - - 

31 + (i * 8) 30 Mem (00 + i) – (07+ i) - - 

32 + (i * 8) 31 Mem (00 + i) – (07+ i) - - 

 

A Tabela 5 exibe os valores dos endereços e seleções da memória quando realizados 

deslocamentos para cima. Como os dados que são introduzidos no BRRs neste ponto são os 

dados já lidos quando os deslocamentos para a esquerda estão sendo realizados (endereços 01, 

02 e 03 da Memória 08) e que estão armazenados dos buffers de cada MP, dessa forma não é 

necessário ler nenhum dado adicional.  

Tabela 5. Endereços e seleção das memórias quando realizado deslocamento para cima 

Tempo 
Endereço 

Porta 8 bits 
Memórias selecionadas 

(8 bits) 
Endereço  

Porta 64 bits 

Memória 
selecionada 

(64 bits) 

33 + (i * 8) - - - - 

 

 A partir deste momento, os deslocamentos nos BRRs são realizados para a direita e o 

processo continua até atingir a borda esquerda da área de pesquisa. A Tabela 6 apresenta os 

endereços e seleções utilizados em cada um dos deslocamentos para a direita.  

Tabela 6. Endereços e seleções das memórias para preenchimento dos BRRs nos deslocamentos para a direita 

Tempo 
Endereço 

Porta 8 
bits 

Memórias selecionadas  
(8 bits) 

Endereço  
Porta 64 bits 

Memória 
selecionada 

(64 bits) 

34 + (i * 8) 7 Mem (01 + i) – (08 + i)  00 Mem. (09 + i) 

35 + (i * 8) 6 Mem (01 + i) – (08 + i) 01 Mem. (09 + i) 

36 + (i * 8) 5 Mem (01 + i) – (08 + i) 02 Mem. (09 + i) 

37 + (i * 8) 4 Mem (01 + i) – (08 + i) - - 

38 + (i * 8) 3 Mem (01 + i) – (08 + i) - - 

39 + (i * 8) 2 Mem (01 + i) – (08 + i) - - 

40 + (i * 8) 1 Mem (01 + i) – (08 + i) - - 

41 + (i * 8) 0 Mem (01 + i) – (08 + i) - - 

 

Mais um deslocamento para cima é realizado e no buffer de cada MP estão, neste 

ponto, as palavras 00, 01 e 02, que são inseridas, respectivamente, no BRR do MP1, no BRR 

do MP2 e no BRR do MP3. Os deslocamentos prosseguem para a esquerda e este processo é 
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repetido até que toda a área de pesquisa tenha sido varrida, atingindo o canto inferior direito 

quando todos os cálculos de similaridade tiverem sido realizados e o melhor vetor de 

movimento encontrado. Neste ponto, o valor de i é igual a 23 e a configuração dos BRRs é a 

apresentada na Figura 45. 

 

Figura 45. Configuração final dos BRRs dos MP 

 

Um multiplexador é utilizado na entrada de dados dos bancos de registradores de 

referência para selecionar, em cada instante, qual dado deve ser passado para a entrada do 

módulo. O seletor do multiplexador é dado pelo controle do banco de registradores de 

referência (conforme descrito na máquina de estados do controle representado na Figura 36). 

A Figura 39 ilustra a parte da arquitetura que faz a seleção destes dados para o BRR do MP3. 

Quando é realizado um deslocamento para a esquerda, os dados passados para a 

entrada do BRR do MP3 são os 8 dados provenientes das saídas das memórias locais com 

porta de 8 bits. Quando é realizado um deslocamento para a direita, os dados são os dados que 

foram descartados pelo BRR do MP2. Quando realizado um deslocamento para cima, os 

dados passados como entrada são os dados provenientes das portas de saída de 64 bits da 

memória (buffer ou saída da memória para preenchimento inicial).  

No que se refere ao BRR do MP2, a arquitetura é similar a apresentada para o BRR do 

MP3. Entretanto, os dados vindos das saídas das memórias com portas de 8 bits são passados 

como entrada para este banco de registradores quando é realizado um deslocamento para a 

direita. Os dados provenientes do BRR do MP1 são passados como entrada do banco quando 

é realizado um descolamento para a esquerda. E os dados das saídas das memórias com porta 

de 64 bits são selecionados no multiplexador quando realizado um deslocamento para cima.  

Já o BRR do MP2 não recebe como entrada os dados provenientes do multiplexador 

das saídas das memórias com porta de 8 bits. Nos deslocamentos para a esquerda, recebe os 

dados descartados do BRR do MP3 e nos deslocamentos para a direita, recebe os dados 

descartados do BRR do MP1, enquanto que nos deslocamentos para cima, é equivalente ao 

dos outros MPs. 

Ao finalizar a busca do bloco atual, deve-se iniciar a busca do próximo bloco. Como 

mencionado anteriormente, blocos vizinhos, embora não possuam dados em comum, suas 

áreas de pesquisa se sobrepõem. No caso da arquitetura desenvolvida, áreas de pesquisa de 

blocos vizinhos possuem 75% dos dados em comum, como apresentado na Figura 46. Dessa 

forma, os dados da busca na área de pesquisa que acabou de ser realizada devem ser 

BRR MP2 

 

BRR MP1 BRR MP3 
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reaproveitados para a próxima busca, evitando acessos excedentes à memória externa. Apenas 

os dados que não estão ainda disponíveis devem ser solicitados à memória externa.  

 

Figura 46. Dados a serem substituídos e dados a serem reusados das memórias locais 

 

Percebe-se então, pela Figura 46, que os dados a serem substituídos são os dados que 

se encontram nas palavras 00 das memórias de 00 a 31. A memória local deve, então, ser 

reorganizada para ficar com os dados na ordem correta e poder processar a nova busca sem 

conflito de endereçamento de memória.  

Para evitar um excessivo consumo de energia e de tempo ao ler e escrever várias 

palavras das memórias para efetuar esta reorganização, esta é uma reorganização lógica. 

Apenas as Palavras 00 das memórias são reescritas. As Palavras 01, 02 e 03 continuam com 

os mesmos dados e passam a ser tratadas como se fossem as Palavras 00, 01 e 02 

respectivamente, enquanto a Palavra 00 passa a ser vista como a Palavra 03.  

Como a arquitetura dispõe de uma memória secundária, estes dados ausentes podem 

ser buscados na memória externa enquanto a busca do bloco atual está sendo realizada. Assim 

que a busca finalizar, os dados já se encontram disponíveis para substituírem os dados que 

não serão mais utilizados e não é necessário introduzir uma alta latência entre o fim da busca 

atual e o início da nova busca para fazer a requisição dos dados na memória externa. 

 

 

 

 

 

DADOS A SEREM 

SUBSTITUÍDOS 

 

 

 

 

 

DADOS A SEREM REUSADOS 
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Um fato que deve ser observado ao realizar o preenchimento da memória local com os 

dados da memória secundária é que, a princípio, após o término da busca, seriam necessários 

no mínimo 32 ciclos extras para passar o conteúdo da memória secundária para as memórias 

locais, pois a memória secundária conta com 32 palavras. Entretanto, a partir do momento que 

a busca tem início, alguns dados que se encontram nas memórias locais não são mais 

utilizados para os próximos casamentos. Após o preenchimento inicial dos bancos de 

registradores de referência e após o início da busca, cada vez que um deslocamento para cima 

é realizado, os dados das memórias superiores não são mais necessários e já podem ser 

substituídos.  

A Figura 47 apresenta uma sequência de exemplos deste fato. Ao realizar o primeiro 

deslocamento para cima, os dados da Memória 00 não serão mais necessários para esta busca 

(Figura 47. a). Deste modo, a Palavra 00 já pode ser substituída com a primeira palavra da 

memória secundária. Da mesma forma, após o segundo deslocamento para cima, os dados da 

Memória 01 não serão mais utilizados e a Palavra 00 pode ser substituída pela segunda 

palavra da memória secundária (Figura 47. b). O procedimento é análogo para as memórias 

seguintes.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 47. Representação de dados que não serão mais utilizados na busca atual. (a) Memória 00 (b) Memória 

01 

Uma estrutura de lista circular foi desenvolvida para mapear os endereços de memória 

a fim de efetuar a reorganização lógica dos endereçamentos. Isto é necessário tanto para as 

portas de 64 bits como para as portas de 8 bits. Após o término da busca do primeiro bloco e 

com o início da busca do segundo bloco, as Palavras 01 das memórias devem ser tratadas 

como Palavras 00 (porta de 64 bits). Já as Palavras de 08 a 16 para as portas de 08 bits, devem 

ser tratadas como palavras de 00 a 07. Dessa forma, toda vez que uma busca é finalizada é 

preciso ativar um sinal nesta estrutura de lista circular para modificar o endereço que será 
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utilizado no momento. O endereço que se deseja ler da memória será, então, o endereço que 

estiver mapeado para a posição corrente na lista circular. Este mecanismo para a porta de 64 

bits pode ser visto na Figura 48. 

 

Figura 48. Mapeamento de endereços através de lista circular 

A Figura 49 apresenta a sequência de substituição das palavras nas memórias locais, 

no decorrer da substituição de novos dados a partir da memória secundária.  

 

Figura 49. Sequência de substituição dos dados nas palavras das memórias locais 
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5 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados de síntese e validação da arquitetura detalhada na 

seção anterior. A arquitetura completa foi descrita na linguagem VHDL (PELLERIN e 

TAYLOR, 1997). A descrição da arquitetura foi realizada de modo hierárquico, através dos 

seus diversos módulos, totalizando aproximadamente 6540 linhas de código. Este código está 

dividido em 34 arquivos. A síntese da arquitetura foi direcionada para dispositivos FPGAs de 

duas grandes fabricantes: Xilinx (XILINX, 2010) e Altera (ALTERA, 2011).  

As próximas seções abordam detalhes dos resultados destas sínteses, uma discussão 

sobre a largura de banda necessária para o processamento da arquitetura, bem como apresenta 

detalhes do modo como as validações para verificar a corretude da arquitetura foram 

realizadas. 

5.1 RESULTADOS DE SÍNTESE 

A arquitetura foi sintetizada para 4 dispositivos FPGAs: Virtex 2P (XC2VP30) e 

Virtex4 (XC4VLX25) da Xilinx, Stratix II (EP2S6072CES) e Stratix III (EP3SL70F484C2) 

da Altera. Foram utilizados os mesmos códigos VHDL para a síntese da arquitetura nos 

dispositivos dos dois fabricantes, com exceção dos módulos de memória local. Foi 

desenvolvido um módulo que pudesse ser sintetizado tanto nos dispositivos da Altera quanto 

nos dispositivos da Xilinx, mas em ambos os casos, após a síntese, este módulo não foi 

mapeado para os bits de memória disponíveis, utilizando os elementos lógicos dos 

dispositivos. Dessa forma, optou-se pela utilização das implementações particulares dos 

módulos de memória fornecida pelos próprios fabricantes.  

A Tabela 7 apresenta os resultados de síntese para o dispositivo Virtex 2P. Este 

dispositivo está disponível no grupo de pesquisa e, futuramente, será feita a prototipagem da 

arquitetura completa para este dispositivo. Os resultados mostram que a arquitetura completa 

utiliza 49% dos slices disponíveis no dispositivo, 25% de slice flip flops e 43% de LUTs. Isto 

demonstra um consumo considerável de recursos, o que implica a necessidade de mapear para 

outro dispositivo quando o módulo da estimação de movimento for integrado aos demais 

módulos do codificador. Entretanto, a quantidade de recurso de memória que arquitetura faz 

uso é baixa, não chegando a 1% do total disponível. Este é um resultado significativo tendo 

em vista o foco desta arquitetura em reuso de dados. Sendo assim, ainda há bastante recurso 

que poderá ser explorado a fim de melhorar o desempenho da arquitetura investindo ainda 

mais em níveis de hierarquia de memória. 
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Tabela 7. Resultados de Síntese para o dispositivo Virtex 2P XC2VP30 

 Slices Slice Flip Flops 4  Input LUTs BRAMs 

Utilizado 6.843 6.357 12033 1 

Disponível 13.696 27.392 27.392 136 

Porcentagem 49% 23% 43% <1% 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados de síntese para o dispositivo Virtex 4. Apesar de o 

dispositivo possuir menos recursos em área do que o Virtex 2P e a arquitetura, por 

consequência, ocupar uma maior porcentagem da área total disponível, este dispositivo 

apresenta bons resultados de frequência, como será detalhado mais adiante nesta mesma 

seção.  

Tabela 8.  Resultados de Síntese para o dispositivo Virtex 4 XC4VLX25 

 Slices Slice Flip Flops 4  Input LUTs BRAMs 

Utilizado 6.895 6.469 11.893 1 

Disponível 10.752 21.504 21.504 72 

Porcentagem 64% 30% 55% 1% 

 

A arquitetura foi também mapeada para dois dispositivos da Altera. O primeiro deles, 

um Stratix II EP2S6072CES, disponível no grupo de pesquisa, futuramente deseja-se, 

também, realizar a prototipagem da arquitetura completa para esse dispositivo. A Tabela 9 

apresenta os resultados de síntese para o dispositivo Stratix II. Pelos resultados, é possível 

perceber que a arquitetura não ocupa mais do que 20% do dispositivo total. Isto demonstra 

que é possível integrar a arquitetura do codificador completa e ser passível de síntese para o 

dispositivo em questão. Em relação aos blocos de bits de memória, a quantidade utilizada pela 

arquitetura é baixa e, dessa forma, também estimula a exploração de uma hierarquia de 

memória com mais níveis do que os desenvolvidos para esta arquitetura, visando melhorar 

significativamente o desempenho total.  

Tabela 9. Resultados de Síntese para o dispositivo Stratix II EP2S6072CES 

 ALUTs DLRs Bits de memória 

Utilizado 8.635 6.343 10.420 

Disponível 48.352 48.352 2.554.192 

Porcentagem 18% 13% <1% 

 

O outro dispositivo da Altera para o qual a arquitetura foi mapeada difere pouco em 

termos de recursos, estando os resultados apresentados na Tabela 10. O Stratix III é um pouco 

maior que o Stratix II no que se refere a ALUTs e a dedicated logic registers (DLRs), mas 

possui um pouco menos de blocos de bits de memória. O que diferencia os dois dispositivos 

significativamente é a frequência máxima de operação, que será melhor comentada mais 

adiante neste mesmo capítulo. No que se refere a ocupação dos bits de memória, os 10420 bits 

presentes nos resultados para os dois dispositivos da Altera são referentes às duas memórias 
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utilizadas na arquitetura: a memória local (utilizando 8192 bits) e a memória secundária 

(utilizando 2048 bits). Isto porque, a memória local é formada por 32*4 palavras de 64 bits, e 

a memória secundária por 32 palavras de 64 bits, totalizando então os 10.420 bits. 

Tabela 10. Resultados de Síntese para o dispositivo Stratix III EP3SL70F484C2 

 ALUTs DLRs 
Blocos de Bits de 

memória 

Utilizado 8.655 6.486 10.420 

Disponível 54.000 54.000 2.267.136 

Porcentagem 16% 12% <1% 

 

A Tabela 11 apresenta, ainda, a área ocupada pelos principais módulos da arquitetura 

sintetizada para o dispositivo Virtex 4. Como era esperado, a maior porcentagem da área é 

ocupada pelo módulo de processamento, composto pelo Banco de Registradores de 

Referência e as 8 Unidades de Processamento. Levando em consideração que são 3 os MPs 

que constituem a arquitetura, eles ocupam 45% do total do dispositivo Virtex 4, sendo os 19% 

restantes para completar os 64% ocupados pela arquitetura total são os demais módulos todos 

juntos. 

Tabela 11. Resultados de Síntese para Virtex 4 XC4VLX25 por módulos da arquitetura 

Módulo Slices Slice Flip Flops 4  Input LUTs 
Frequência 

(MHz) 

MP 1665 (15%) 1810 (8%) 2960 (13%) 341.658 

Comparador 119(1%) 171(0%) 119(0%) 367.316 

Controle das 
Memórias 

304 (2%) 199 (0%) 516 (2%) 335.621 

Controle dos BRR 42 (0%) 31 (0%) 80 (0%) 377.772 

BRB 294 (2%) 512 (2%) - 1761.183 

 

Antes de apresentar as frequências máximas de operação obtidas após a síntese em 

cada dispositivo, é importante identificar a quantidade de ciclos necessários para o 

processamento de cada quadro da sequência do vídeo. Para tanto, será apresentada uma 

análise de como estes dados podem ser obtidos. 

Como na arquitetura os dados da área de pesquisa são reaproveitados de um bloco para 

outro, não são para todos os blocos que os dados da área de pesquisa completa são trazidos da 

memória. Apenas para os primeiros macroblocos de cada linha. Estes dados que necessitam 

ser introduzidos na arquitetura estão armazenados em memória externa, como por exemplo, 

uma memória DDR SDRAM. 

Nas memórias DDR SDRAM a transferência de dados ocorre nas bordas de subida e 

de descida do relógio de sincronização da memória. Com isso, a taxa de transferência é 

duplicada sem modificar a taxa de relógio do núcleo da arquitetura (BONATTO, 2009). 

Também pode ser realizado o acesso aos dados através da técnica de leitura em rajadas. Uma 
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típica memória DDR SDRAM, com frequência de barramento de 100MHz, fornece uma taxa 

de transferência máxima de 1,6 GB/s por canal, transferindo 8 bytes por ciclo. Entretanto, esta 

taxa não pode ser considerada efetiva, pois existe latência no acesso aos dados. O controlador 

de memória deve aguardar alguns ciclos de relógio antes de receber a sequência de dados 

lidos. Esta latência é devida a uma série de fatores que não serão detalhados, aqui neste 

trabalho, mas um deles está relacionado ao modo como os dados estão organizados na 

memória, no esquema de banco, linha e coluna.  Para trocar de linha ou banco, são 

introduzidos atrasos que refletem no tempo de resposta da memória, como ilustrado na Figura 

50. 

 

Figura 50. Exemplos de latência no acesso em diferentes tipos de acesso 

Fonte: (BONATTO, 2009) 

Dessa forma, é possível perceber que após a solicitação de leitura, é preciso esperar até 

10 ciclos de relógio para que tenha início a rajada de dados. Tomando isto por base, pode-se 

estimar que, no pior caso, a memória fornecerá os dados necessários à arquitetura 10 ciclos 

após sua solicitação. Trabalhando com um barramento de 64 bits, com dupla amostragem por 

ciclo de relógio e leitura em rajada, são necessários 74 ciclos para realizar a leitura completa 

dos dados para preenchimento da memória interna referente à área de pesquisa. Isto porque a 

área de pesquisa completa utiliza 8.192 bits. Com dupla amostragem, é possível transferir 128 

bits por ciclo. Com leitura em rajada, a cada novo ciclo, uma nova palavra está disponível, 

totalizando 64 ciclos para o recebimento dos 8.192 bits. Entretanto, há ainda a latência 

considerada de 10 ciclos, o que totaliza os 74 ciclos para o preenchimento inicial da área de 

pesquisa.  

Depois deste preenchimento inicial, para os próximos blocos, os dados restantes 

necessários para as próximas áreas de pesquisa já foram buscados e se encontram na memória 

secundária, sendo apenas transferidos para a memória local.  

Uma vez que após o preenchimento da memória local ter sido realizado a arquitetura 

utiliza 234 ciclos para gerar um novo vetor de movimento, a quantidade de ciclos necessária 

para processar um quadro completo pode ser obtido pela fórmula (5): 

 

Ciclos por quadro = BLOCOS_POR_COLUNA*(BLOCOS_POR_LINHA * 234 + 74)     (5) 
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A Tabela 12 apresenta os dados relativos a um quadro em SD (720x480) considerando 

as decisões adotadas pela arquitetura em relação aos tamanhos de bloco e área de pesquisa. 

Tabela 12. Cálculo de ciclos e frequência de operação para um quadro SD 

 
Vídeo SD 

 
Altura Largura 

Tamanho da imagem 480 720 

Tamanho do bloco 8 8 

Quantidade de blocos por quadro 60 90 

Ciclos para processar um quadro pela fórmula (1) 1.268.040 ciclos 

Frequência necessária para tempo real (30 q/s) 38,04 MHz 

 

A Tabela 13 apresenta a frequência necessária para atingir tempo real considerando 

diversas resoluções de quadro: 

Tabela 13. Frequência necessária para atingir tempo real em diferentes resoluções 

Resolução Frequência necessária  
para tempo real (MHz) Nome Tamanho 

QCIF 128x96 1,37 

QVGA 320x240 8,49 

CIF 352x288 11,20 

VGA 640x480 33,83 

SD 720x480 38,04 

625 SD 720x576 45,65 

SVGA 800x600 52,82 

720p HD 1280x720 101,29 

 4VGA 1280x960 135,05 

16CIF 1408x1152 178,23 

4SVGA 1600x1200 210,93 

1080 HD 1920x1080 227,75 

 

Após feito este comentário inicial sobre as frequências necessárias para atingir tempo 

real, serão apresentados os dados de frequência máxima de operação da arquitetura referentes 

à síntese nos dispositivos da Altera e da Xilinx. 

Tabela 14. Frequência máxima de operação da arquitetura 

Stratix II Stratix III Virtex2P Virtex 4 

154,00 MHz 197,51 189,00 MHz 292,719 

 

Com os resultados de frequência disponíveis, pode-se, então, verificar a taxa de 

processamento (quantidade de quantos quadros por segundo) que as arquiteturas sintetizadas 

para cada dispositivo são capazes de processar. A Tabela 15 apresenta estes resultados. 

Considerando que uma amostragem de 30 quadros por segundo apresenta movimentos 

suaves e é considerada ideal para exibições/transmissões em tempo real, especialmente para a 
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área de TV digital, é possível identificar que a arquitetura sintetizada para todos os 

dispositivos é capaz de processar imagens em alta definição para a resolução 720p HD. Já no 

que se refere a imagens em Full HD (1080 HD), apenas a arquitetura mapeada para o Virtex 4 

atingiu a taxa de processamento para tempo real, ultrapassando, inclusive os 30 quadros por 

segundo e sendo capaz de processar até 38,56 quadros por segundo. 

Tabela 15. Taxas de processamento em quadros por segundo para diversas resoluções 

Resolução Stratix II Stratix III Virtex 2P Virtex 4 

QCIF (128x96) 3.361,27 4.310,94 4.125,20 6.389,01 

QVGA (320x240) 544,13 697,87 667,80 1034,27 

CIF (352x288) 412,51 529,06 506,27 784,10 

VGA (640x480) 136,57 175,15 167,61 259,59 

SD (720x480) 121,45 155,76 149,05 230,84 

625 SD(720x576) 101,21 129,80 124,21 192,37 

SVGA (800x600) 87,47 112,19 107,35 166,27 

720p HD (1280x720) 45,61 58,50 55,98 86,70 

4VGA (1280x960) 34,21 43,87 41,98 65,02 

16CIF(1408x1153) 25,92 33,24 31,81 49,27 

4SVGA (1600x1200) 21,90 28,09 26,88 41,63 

1080 HD (1920x1080) 20,29 26,02 24,90 38,56 

5.2 DISCUSSÕES SOBRE LARGURA DE BANDA NECESSÁRIA 

A estimação de movimento requer, além de alto poder de processamento, uma grande 

largura de banda para realizar as operações (TUAN e JEN, 1998). O problema da largura de 

banda pode ser amenizado através da utilização de níveis de hierarquia de memória na 

arquitetura, diminuindo a comunicação da arquitetura com a memória externa. A largura de 

banda necessária para a estimação de movimento é proporcional ao tamanho do quadro, ao 

tamanho da área de pesquisa e também a taxa de processamento (quantidade de quadros por 

segundo). 

Para a estimação de movimento, que utiliza apenas amostras de luminância, a largura 

de banda (em Mbytes/s) de um vídeo 1080p, a uma taxa de processamento de 30 quadros/s, 

sem nenhum tipo de reuso de dados, utilizando as definições desta arquitetura (tamanho de 

bloco 8x8, área de pesquisa 32x32) pode ser calculada como segue: um quadro 1080HD 

possui 32.400 blocos 8x8. Para cada bloco 8x8, existem 625 blocos candidatos na área de 

pesquisa 32x32. Sendo assim, para cada um dos blocos 8x8, é necessário acessar 625 vezes as 

64 amostras do bloco atual mais 64 amostras do bloco candidato da área de pesquisa (80.000 

bytes). Multiplicando os 80.000 bytes por bloco pelos 32.400 blocos em um quadro, tem-se 

2.592.000.000 bytes, ou ainda ~2.471 Mbytes. A uma taxa de processamento de 30 quadros/s 

necessária para tempo real, a largura de banda exigida para a estimação de movimento nestas 

condições é de 74.157 Mbytes (~72 Gbytes/s). 

Uma típica memória DDR SDRAM, com frequência de barramento de 100MHz, 

fornece uma taxa de transferência máxima de 1,6 GB/s por canal, transferindo 8 bytes por 
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ciclo (BONATTO, 2009). A estimação de movimento precisaria de 45x mais do que esta 

largura de banda para poder funcionar corretamente. Percebe-se, portanto, a necessidade de 

algum mecanismo para viabilizar o processamento da estimação de movimento em tempo 

real. Utilizando o algoritmo da busca completa (Full Search), é possível reutilizar muitos dos 

dados que já foram passados para a arquitetura, através da inclusão de níveis de memória para 

armazenamento de dados. 

Iniciando pela utilização de um buffer para armazenamento do bloco atual (os 64 

pixels do bloco 8x8), esta largura de banda já cai praticamente pela metade, sendo necessário 

então, cerca de 36 GB/s. Na arquitetura, o armazenamento do bloco atual é feito no BRB 

(banco de registradores de bloco, ilustrado na Figura 24).  

Ainda assim, não é possível processar um bloco. A largura de banda necessária ainda é 

mais de 22x maior do que uma típica memória DDR SDRAM suporta. Pode-se reduzir ainda 

mais esta largura de banda necessária através do armazenamento da área de pesquisa. O 

armazenamento da área de pesquisa na arquitetura é feito nas memórias locais. Este 

armazenamento possibilita a redução da largura de banda necessária de ~36 GB/s para ~0,98 

GB/s. Com esses resultados, já é possível processar a seqüencia de vídeo Full HD em tempo 

real. Entretanto, é preciso atentar ainda que a estimação de movimento não é o único módulo 

do codificador de vídeo. Ao ser integrado ao codificador completo, a memória não será 

dedicada apenas ao estimador de movimento. Outros módulos como a compensação de 

movimento e a própria fonte de aquisição de dados irão competir pelo recurso da memória, 

sendo a largura de banda dividida entre esses módulos. 

Sendo assim, a arquitetura visa reduzir ainda mais a largura de banda necessária para o 

estimador de movimento. Dessa forma, propõe a reutilização dos dados em comum existentes 

entre áreas de pesquisa de dois blocos vizinhos. Para cada linha de blocos de um quadro, 

apenas a primeira área de pesquisa é trazida completa da memória externa. Para as demais, ¾ 

dos dados são reaproveitados. Com isso, a largura de banda é reduzida de 0,98 GB/s para 

~299 MB/s. Comparando com a necessidade inicial de ~72GB/s, a arquitetura desenvolvida 

reduz 248x a largura de banda necessária para processar a estimação de movimento. 

Na Tabela 16 é apresenta a largura de banda necessária para a arquitetura processar em 

tempo real, diversas resoluções de vídeo. 

A porcentagem de bits de memória utilizada nos dispositivos em que a arquitetura foi 

sintetizada foi bastante baixa, como apresentado na seção 5.1. Esse resultado implica que é 

possível evoluir a arquitetura visando armazenar mais informações de dados a serem 

reutilizados, diminuindo ainda mais, a largura de banda necessária para a arquitetura realizar 

seu processamento.  
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Tabela 16. Largura de banda necessária para diversas resoluções 

Resolução 
Largura de banda em 

Mbytes/s 

QCIF (128x96) 2,02 

QVGA (320x240) 11,64 

CIF (352x288) 15,29 

VGA (640x480) 45,26 

SD (720x480) 50,75 

625 SD (720x576) 60,90 

SVGA (800x600) 70,31 

720p HD (1280x720) 133,81 

4VGA (1280x960) 178,41 

16CIF(1408x1153) 235,19 

4SVGA (1600x1200) 277,95 

1080 HD (1920x1080) 299,59 

 

Para atingir uma largura de banda ideal, a taxa de acesso aos dados da memória 

externa deve ser igual a 1, onde cada amostra dos quadros é acessada apenas uma vez. Pode-

se, então, desenvolver um mecanismo capaz de reaproveitar, não só os dados em comum entre 

áreas de pesquisa de blocos vizinhos na horizontal como é feito neste trabalho, mas também, 

verticalmente. Isto exigirá mais uso de memória em chip (on-chip memory) e maior 

complexidade de controle dos recursos; entretanto caminhará para atingir o nível D de reuso 

de dados, diminuindo a largura de banda necessária.       

5.3 VALIDAÇÃO DA ARQUITETURA 

Para realizar a validação da arquitetura implementada neste trabalho, os resultados 

fornecidos por um software executando a estimação de movimento foram utilizados como 

base para a comparação com os resultados fornecidos pela arquitetura em hardware. O 

software utilizado teve como referência as implementações de (CARVALHO, 2007) e 

(ROSA, 2007). 

Para obter os dados de entrada da arquitetura, um software em linguagem C foi 

desenvolvido, lendo uma sequência de vídeo em formado YUV e gerando os dados das 

amostras dos blocos a serem estimados e suas respectivas áreas de pesquisa. Ao ler a 

sequência do vídeo, apenas os dados de luminância são levados em consideração e gravados 

em arquivos de texto, sendo descartados os dados referentes à crominância presentes no 

vídeo. 

 O software gera os dados na sequência que a arquitetura exige: os dados completos da 

área de pesquisa apenas do primeiro bloco de cada linha e, em seguida, apenas a diferença da 

área de pesquisa dos blocos vizinhos. Estes dados são gravados em arquivos de texto que são 

passados como entrada da arquitetura na simulação. Os resultados dos vetores de movimento 

e dos valores de SAD tanto do software quanto do hardware são gravados também em 

arquivos de textos para serem comparados. 
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A arquitetura implementada em VHDL foi simulada utilizando a ferramenta  

ModelSim (MENTOR GRAPHICS, 2010) de maneira hierárquica, validando inicialmente os 

módulos da arquitetura separadamente e, em seguida, foi realizada a validação da arquitetura 

completa, integrada ao módulo de memória.  

Como as implementações para dispositivos da Altera e da Xilinx diferem apenas em 

relação ao módulo de memória (após a solicitação de leitura, as memórias fornecem os dados 

com diferença de 1 ciclo), optou-se por validar apenas as implementações para FPGAs da 

Altera, pois  a versão do ModelSim licenciada no grupo de pesquisa é a versão ModelSim 

Altera 6.5b, que não é capaz de simular bibliotecas da Xilinx.  

Entretanto, para de algum modo demonstrar a equivalência entre as implementações 

desenvolvidas para a Xilinx e para a Altera, os módulos de memória foram simulados para 

ambos os fabricantes. Os resultados dos experimentos são apresentados nas figuras Figura 51 

e Figura 52. Para a simulação da memória Xilinx foi utilizado a versão ModelSim PE Student 

Edition, que por ser aproximadamente 20x mais lenta que a versão licenciada, não seria viável 

para validar a arquitetura como um todo. A seguir descreve-se a validação das duas memórias 

e o método utilizado para, validando completamente a implementação para Altera, provar que 

a implementação para Xilinx também está correta.  

A leitura de dados das memórias é feita em rajada. Na Figura 51, 2 ciclos após o 

endereço de leitura ser colocado na porta correspondente, o resultado se encontra disponível e, 

após o primeiro valor estar disponível, a cada ciclo, um novo valor está pronto para ser usado.  

 

Figura 51. Validação do módulo de memória Altera utilizando ModelSim Altera 6.5b 

 

Na Figura 52, onde está retratada a validação para a memória Xilinx, a única diferença 

entre a memória da Altera, é que só um ciclo de espera é necessário após o endereço de leitura 
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ser colocado na porta correspondente. Sendo assim, como a leitura nas duas memórias ocorre 

em rajada, elas diferem apenas na espera de 1 ciclo para a disponibilidade do primeiro valor 

lido. Depois, em ambos os casos, a cada ciclo seguinte, um novo valor está disponível. 

Foi introduzido apenas um ciclo de latência para o recebimento do primeiro valor da 

memória, de modo que a implementação da Altera funcione tal como a implementação com 

memória Xilinx. E a partir desta avaliação, toda a arquitetura foi validada utilizando o 

ModelSim Altera 6.5b. 

 

Figura 52. Validação da memória Xilinx utilizando ModelSim PE Student Edition 6.6d 

 

A validação foi realizada utilizando os 10 primeiros quadros das sequências de vídeo 

flowers no formato CIF (352x288 pixels) disponível em Xiph.org Test Media (XIPH.ORG, 

2010), Fritas no formato SD (720x576) e Futebol, também no formato SD (720x576). Estas 

duas últimas sequências disponíveis em (VQEG, 2010). A Figura 53 apresenta o primeiro 

quadro das sequências usadas na validação.   

   

Flowers Fritas Futebol 

Figura 53. Primeiro quadro das sequências de vídeo utilizadas na validação 
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Os resultados dos vetores de movimento e SADs de cada um dos vídeos testados 

fornecidos pelo módulo em hardware foram comparados aos resultados fornecidos pelo 

software e estão apresentados na Tabela 17. Como a arquitetura trabalha com tamanho de 

bloco 8x8, cada quadro CIF corresponde a 1.584 blocos (352/8 * 288/8). Conseqüentemente, 

o total de blocos utilizados na simulação desta seqüência foi de 15.840, referentes aos 10 

primeiros quadros do vídeo CIF. O mesmo cálculo pode ser feito para vídeos SD (720x576), 

totalizando 64.800 blocos para cada 10 quadros. 

Tabela 17. Resultados de Validação 

Sequência de Vídeo 
Total de Vetores e 
SADs Calculados 

Diferença de Vetores 
entre HW e SW 

Diferença de SADs 
entre HW e SW 

Flowers 15.840 1.661 (10,4%) 0 (0%) 

Fritas 64.800 2.176 (3,3%) 0 (0%) 

Futebol 64.800 1.343 (2,07%) 0 (0%) 

 

No total, foram calculados 145.440 valores SAD referentes a soma dos blocos das 

sequências utilizadas. Nenhum dos valores apresentou diferença entre o hardware e o 

software. Já dos vetores de movimento, 10,4% da sequência CIF, 3,3 % da sequência Fritas e 

2,07 % da sequência Futebol apresentaram diferença. Entretanto, esta diferença não pode ser 

considerada erro, pois o melhor valor de SAD foi alcançado em todos os casos de diferença de 

vetores de movimento. Isto implica que mais de uma posição da área de busca apresenta o 

mesmo valor de SAD. Como a ordem do processamento dos blocos candidatos diferente entre 

o hardware e o software, a escolha do melhor vetor de movimento acaba não sendo a mesma, 

devido a ordem com que esses dados são passados para ser feita a comparação no módulo 

“Comparador”.  

Esta mesma validação pode ser aplicada para vídeos em Full HD (1080HD). 

Entretanto, nesta etapa do trabalho não foi considerada necessária já que a validação para as 

sequências apresentadas forneceu resultados muito bons para determinar que a arquitetura está 

suficientemente correta. 
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6 TRABALHOS RELACIONADOS 

Diversas são as abordagens que apresentam soluções para o problema da estimação de 

movimento. São utilizadas soluções em software, em hardware, soluções integrando hardware 

e software, MPSoCs e também arquiteturas reconfiguráveis. 

Porém, a complexidade das operações exigidas pela estimação de movimento dificulta 

que, na tecnologia atual disponível, seja possível atingir taxas de processamento em tempo 

real para resoluções de vídeos em alta definição por meio de software apenas. Assim, as 

abordagens direcionadas para arquiteturas em hardware despontam como um importante tema 

de estudo. 

Na concepção de uma arquitetura para a estimação de movimento, alguns parâmetros 

devem ser levados em consideração: o tamanho da janela de busca, o tamanho do bloco e o 

algoritmo utilizado para realizar a varredura na área de pesquisa. Estes quesitos implicam 

diretamente na relação entre área ocupada/qualidade da resposta/desempenho. 

No que se refere à escolha pelo algoritmo de busca, algoritmos sub-ótimos exigem que 

uma menor quantidade de cálculos de similaridade seja realizada, entretanto, em geral, 

apresentam baixo nível de paralelismo a ser explorado, pois passam a existir dependências de 

dados, dificultando a implementação em hardware. A escolha pelo uso de um algoritmo de 

busca ótimo resultará em uma melhor qualidade no resultado, mas implicará em uma maior 

quantidade de cálculos de similaridade a serem realizados. Mas é possível explorar melhor o 

paralelismo na arquitetura.  

As implicações da escolha do tamanho da área de pesquisa também são similares à 

escolha do algoritmo utilizado. Para algoritmos rápidos, o tamanho não influencia diretamente 

na qualidade e complexidade do resultado, uma vez que apenas parte da área é varrida em 

busca do melhor casamento. Mas para o algoritmo ótimo, quanto maior o tamanho da área de 

pesquisa, maior é a quantidade de cálculos a serem realizados e melhor é a qualidade do 

casamento gerado. Para obter um bom desempenho, mais área em hardware será necessária 

para conseguir realizar todos os cálculos em tempo real.  

Já, se tratando do tamanho de bloco escolhido, o padrão H.264/AVC permite a 

utilização de diversos tamanhos de bloco. Mas isso implica em gerar vetores de movimento 

para todos os tamanhos possíveis, acrescentando maior complexidade à arquitetura, pois 

apenas um dos tamanhos será escolhido. 

Nas próximas seções serão citados alguns trabalhos que trazem soluções para a 

estimação de movimento, ressaltando as escolhas realizadas quanto aos quesitos citados 

anteriormente. Os quatro trabalhos apresentados inicialmente são implementações realizadas 

pela equipe da UFRN ou equipes parceiras da UFRGS e da UFPel. As demais são arquiteturas 

encontradas na literatura. Uma comparação mais detalhada com as arquiteturas da literatura 

não pôde ser realizada devido à dificuldade de encontrar implementações sintetizadas para 
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FPGAs, assim como a apresentada neste trabalho. As arquiteturas da literatura estão 

sintetizadas para standard cells.  

6.1 ARQUITETURA APRESENTADA EM (CARVALHO ET AL., 2006) 

Em (CARVALHO et al., 2006) é apresentada uma proposta de arquitetura em 

hardware para realizar a estimação de movimento a partir de blocos de dimensão 16x16, área 

de pesquisa de 32x32 e como algoritmo para a varredura da área de pesquisa, utiliza a Full 

Search. Utilizando estes parâmetros, para cada vetor de movimento que deve ser gerado, é 

necessário realizar 289 casamentos entre o macrobloco e a área de pesquisa correspondente. 

Para o cálculo da similaridade é utilizado o SAD. O diagrama de blocos desta arquitetura está 

apresentado na Figura 54. 

 

Figura 54. Diagrama de blocos da arquitetura proposta em (CARVALHO et al., 2006)  

 

O paralelismo intrínseco do Full Search é bastante explorado por essa arquitetura. A 

arquitetura possui 17 linhas com 4 Unidades de Processamento cada, que realizam o cálculo 

da distorção das regiões candidatas que se iniciam em cada linha da área de pesquisa. Essas 

linhas de SAD são organizadas em forma de pipeline, de modo que os pontos correspondentes 

a uma linha do macrobloco são passados de uma linha de SAD para outra, depois de calculada 

a distorção em relação à região candidata. Os SADs parciais de cada bloco candidato são 

armazenados em registradores até que todo o bloco candidato tenha sido calculado para, 

então, seu valor ser comparado aos demais blocos da linha. 
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Os autores desta solução arquitetural apresentam soluções visando diminuir a largura 

de banda da memória externa necessária para o processamento da estimação de movimento. O 

bloco atual e a área de pesquisa são armazenados em memória local e cada amostra da área de 

pesquisa é acessada apenas uma vez. Além disto, os dados em comum entre a área de 

pesquisa do bloco atual e do próximo bloco são reusados. Como se trata de um bloco de 

tamanho 16x16 e uma área de pesquisa 32x32, 50% dos dados da área de pesquisa atual 

podem ser reaproveitados para a próxima busca. Não é abordado no trabalho, entretanto, 

como a arquitetura procede ao finalizar uma linha de blocos do quadro atual. 

Esta arquitetura foi sintetizada para o dispositivo Virtex II Pro da Xinlix 

(4VLX25FF676-12), atingindo frequência de 172MHz, e calcula um vetor de movimento a 

cada 330 ciclos. Com esses dados, processa vídeos em alta resolução 1080p HDTV em tempo 

real. Entretanto, a área utilizada por esta arquitetura é bastante elevada. São utilizados cerca 

de 37.000 elementos lógicos.  

6.2 ARQUITETURA APRESENTADA EM (PORTO R.E.C., 2008) 

Porto (2008) propõe uma arquitetura para estimação de movimento de blocos de 

tamanhos variáveis segundo o padrão H.264/AVC de compressão de vídeo digital. Esta 

arquitetura utiliza o algoritmo da Full Search e o e SAD como critério de similaridade. A 

arquitetura é capaz de gerar os 41 diferentes vetores de movimento referentes a um 

macrobloco definidos pelo padrão. O diagrama de blocos da arquitetura está ilustrado na 

Figura 55. A arquitetura baseia-se na arquitetura proposta em (CARVALHO et al., 2006) e 

em (AGOSTINI, 2007). O tamanho de bloco utilizado nesta arquitetura é o 4x4 e área de 

pesquisa 16x16. Sendo assim, são 13x13 os blocos candidatos existentes.  

A arquitetura é formada por 13 linhas de SAD para realizar o cálculo da distorção 

entre a área de pesquisa e o bloco atual. Essas linhas calculam os SADs parciais de cada bloco 

candidato. Após 4 linhas serem processadas, o resultado final do bloco está pronto e deve ser 

enviados para a saída da estimação de movimento de blocos 4x4 pixels. Estes valores são 

utilizados para estimar o movimento dos outros tamanhos permitidos pelo padrão 

H.264/AVC. Através de uma árvore de somadores, os valores dos blocos 4x4 são unidos para 

formarem os valores dos tamanhos 4x8, 8x4, 8x8, 8x16, 16x8 e 16x16, resultando nos 41 

vetores de movimento. O modo de decisão para escolher o melhor vetor de movimento entre 

os 41 gerados não foi inserido no escopo do trabalho.  

No que se refere ao reuso de dados, existe memória local para armazenamento dos 

dados da área de pesquisa e do bloco atual, além da arquitetura ser projetada para explorar o 

máximo de acesso aos dados da área de pesquisa. Cada linha é acessada apenas uma vez. Não 

há menção ao reaproveitamento de dados entre áreas de pesquisa de blocos vizinhos.     

A arquitetura foi sintetizada para 2 dispositivos FPGA: Virtex II Pro e Virtex 4 

(4VLX25FF676-12) da Xilinx. Em relação à utilização de recursos no Virtex 4 a arquitetura 

utilizou 8.858 slices, 11.727 slices flip flop e 15.080 LUTs, operando a uma frequência de 
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242,41 MHz. A cada 64 ciclos, a arquitetura gera um novo vetor de movimento e, assim, 

atinge a taxa de processamento de cerca de 28 quadros/s Full HD. 

 

Figura 55. Diagrama de blocos da arquitetura proposta em (PORTO R.E.C., 2008) 

6.3 ARQUITETURA APRESENTADA EM (DORNELLES, 2010) 

Este trabalho apresenta uma arquitetura para a Estimac  ão de Movimento com suporte 

a m ltiplos tamanhos de bloco  VBS    definida pelo padrão H.264/AVC. Propõe um modo 

de decisão rápido para escolher entre os diversos tamanhos de bloco. Além disto, apresenta o 

módulo da ME integrado ao módulo da MC (Compensação de Movimento) para amostras de 

luminância.  

A arquitetura da ME implementa o algoritmo Full Search, para blocos de tamanho 4x4 

em uma área de busca de 19x19 amostras, utilizando um quadro de refere  ncia. O diagrama de 

blocos simplificado desta arquitetura está apresentado na Figura 56. O banco de registradores 

apresentado na figura é responsável pelo armazenamento de parte da área de busca. As 4 UPs 

são unidades de processamento responsáveis pelo cálculo da similaridade. Estas unidades 

calculam em paralelo 4 blocos candidatos. O controle é responsável pela sincronização da 

arquitetura e pela implementação do modo de decisão. Este módulo entrega os vetores para o 

módulo de união de vetores a fim de comparar e decidir o modo de partição a ser utilizado.  
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Figura 56. Diagrama de blocos da arquitetura apresentada em (DORNELLES, 2010) 

 

 Com relação ao reaproveitamento de amostras, a arquitetura apresenta um banco de 

registradores para armazenamento de parte da área de pesquisa. Este banco é formado por 4 

linhas, cada uma com 19 registradores de 8 bits. Para manter a arquitetura sempre em 

funcionamento, é preciso uma grande largura de banda, pois se deve buscar da memória 

externa uma linha por ciclo (19*8 = 152 bits).  

Em contrapartida, a arquitetura é integrada ao módulo da compensação de movimento. 

Na compensação de movimento é gerado o resíduo que é referente ao valor da subtração dos 

pixels do bloco atual com os pixels do melhor bloco apontado pelo vetor gerado na ME. 

Dessa forma, ao obter o melhor vetor de movimento, os pixels referentes a esta posição são 

trazidos da memória e o resíduo é gerado. Esta operação de subtração entre o bloco atual e o 

bloco candidato é realiza dentro da estimação de movimento. O que a arquitetura da MC 

integrada à ME faz, é armazenar os resíduos dos blocos que estão sendo calculados em 

paralelo até que o comparador escolha qual o melhor bloco. Com isso, elimina a necessidade 

de fazer nova solicitação à memória externa para gerar o resíduo.  

A arquitetura completa foi sintetizada para os FPGAs da Altera (Stratix III) e da 

Xilinx (Virtex 4). A partir dos resultados obtidos com a síntese para o FPGA Stratix III, a 

arquitetura atinge uma frequência máxima de operac  ão de 188,89 MHz, sendo capaz de 

processar 48 quadros/s 720p (1240x720 pixels) e 21 quadros/s HDTV (1920x1080). Já na 

síntese para o Virtex 4, a área ocupada é de 4.317 slices e 6.399 slices flip flops, atingindo 

frequência máxima de 107,32 MHz. 

6.4 ARQUITETURA APRESENTADA EM (PORTO M. S., 2008) 

Este trabalho apresenta uma arquitetura para a estimação de movimento utilizando o 

algoritmo da busca em diamante (Diamond Search). O tamanho de bloco utilizado é 16x16 e 
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o critério de similaridade utilizado é também o SAD. A arquitetura utiliza subamostragem de 

bloco 2:1, sendo, então, processadas 16x8 amostras do bloco. O diagrama de blocos da 

arquitetura está apresentado na Figura 57. 

 

Figura 57. Diagrama de blocos da arquitetura apresentada em (PORTO M. S., 2008) 

 

A arquitetura possui um módulo de memória que reúne um conjunto de memórias 

internas para armazenar os blocos candidatos e o bloco do quadro atual. São utilizadas nove 

unidades de processamento (UP) onde cada UP é responsável por calcular o SAD para um 

bloco candidato. Esse é o maior nível de paralelismo possível para o algoritmo em diamante, 

por conta das dependências de dados. O comparador recebe o resultado de SAD calculado 

pelas nove UPs e encontra o menor resultado. Dependendo do resultado que o comparador 

retorne, é escolhido o novo centro do diamante e determinado se a busca prossegue ou se é 

aplicado o padrão SDSP.  

O dispositivo em que a arquitetura foi sintetizada é da família Virtex 4 da Xilinx. A 

área ocupada é de 2.190 slices, 2.379 slices flip flop e atinge uma frequência de 185,7 MHz. 

Como se trata de um algoritmo rápido, não determinístico, no caso médio, a arquitetura é 

capaz de processar até 120 quadros/s em Full HD e 30 quadros/s no pior caso. 

6.5 ARQUITETURA APRESENTADA EM (DENG ET AL., 2005)  

A arquitetura apresentada neste trabalho utiliza o algoritmo Full Search, suporta 

múltiplos tamanhos de bloco e utiliza uma área de pesquisa de 65x65 amostras. Para processar 
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um bloco 4x4 em paralelo, utiliza 4x4 elementos de processamento (PE). De modo a 

processar os 16 blocos 4x4 que constituem o macrobloco, possui 256 elementos de 

processamento (16 * 4x4 PEs). A Figura 58 apresenta o diagrama de blocos para esta 

arquitetura. 

Para gerar os SADs dos diversos tamanhos de bloco permitidos pelo padrão 

H.264/AVC, reusa os dados resultantes da computação dos blocos de tamanho 4x4. A 

arquitetura proposta possui memórias para armazenar o bloco atual e os dados do quadro de 

referência. Também reusa os dados de áreas de pesquisa de blocos vizinhos, reduzindo a 

largura de banda total necessária para processar a estimação de movimento. Esta arquitetura 

foi sintetizada para standard cells, utilizando 210k portas lógicas e atingindo 260MHz de 

frequência. A arquitetura é capaz de processar vídeos 720x576 a taxa de 30 quadros/s. 

 

Figura 58. Diagrama de blocos da arquitetura apresentada em (DENG et al, 2005) 

6.6 ARQUITETURA APRESENTADA EM (ZHAOQUING ET AL., 2006)  

A arquitetura apresentada neste trabalho foi projetada para suportar tamanhos de 

blocos variáveis, sendo formada por um array de 16x16 elementos de processamento (PE) e 

um módulo responsável por realizar a união dos vetores 4x4 para formar os vetores para os 

demais tamanhos suportados pelo H.264/AVC. Cada PE possui um registrador para 

armazenar o dado do bloco atual e um registrador para propagar o dado para o próximo 

macrobloco. Possui, ainda, uma memória para armazenar dados da área de pesquisa visando 

realizar reuso de dados.  

O diagrama apresentado na Figura 59 ilustra parte da arquitetura proposta e as 

interconexões entre os PEs. Os dados do bloco atual são propagados de um PE para outro, 

enquanto o dado da área de pesquisa é obtido através de um único barramento. Visando 

simplificar o acesso à memória interna da arquitetura, a memória local foi organizada em 
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múltiplos bancos, onde o número de bancos depende do tamanho da área de pesquisa. Esta 

organização elimina o acesso único ao bloco de memória e simplifica a complexidade do 

controle.  

 

Figura 59. Diagrama de blocos da arquitetura apresentada em(ZHAOQUING et al., 2006)  

 

A arquitetura foi sintetizada para standard cells, ocupando 176K portas lógicas, 

alcançando uma frequência de 55.6 MHz e taxa de processamento de 60 quadros/s de HDTV 

(1280x720). 

6.7 ARQUITETURA APRESENTADA EM (LI, ZHENG E ZHANG, 2007) 

A arquitetura proposta neste trabalho é apresentada de forma paramétrica e é projetada 

para suportar tamanhos de blocos variáveis. Visa reduzir a largura de banda necessária para 

processamento da estimação de movimento para o mínimo possível, implementando o nível D 

de reuso de dados.  

Em cada PE, um módulo aritmético realiza a diferença absoluta entre um pixel do 

bloco atual e um pixel de referência. Para cada diferença, as amostras do bloco atual são 

fornecidas pelos registradores do bloco atual (current block registers – CBR) e as amostras de 

referência são fornecidas pela memória local da área de pesquisa (local search área memory - 

SAM). NxN PEs são conectadas como mostrado na Figura 60, onde N é a dimensão do 

macrobloco. O CBR apresenta um mecanismo de comunicação onde a borda esquerda é 

conectada à borda direita e o borda superior é conectada à borda inferior. Existe, ainda, na 

arquitetura, o NBR, que é usado para armazenar o próximo macrobloco atual, e o RBR, que é 

usado para armazenar as próximas amostras de referência. Durante o processamento da 

estimação de movimento, os dados para o próximo bloco a ser processado são lidos da 

memória externa e armazenados no NBR e RBR. Quando é momento de processar o próximo 

bloco, os dados que estão no NBR são passados para o CBR e os dados que estão no RBR são 

passados para a SAM. 
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Figura 60. Diagrama de blocos da arquitetura proposta em (LI, ZHENG e ZHANG, 2007) 

 

A arquitetura foi descrita de forma parametrizável e pode ser configurada para 

diferentes especificações de codificação de vídeo. Os resultados apresentados no trabalho são 

referentes a aplicações SDTV, podendo suportar 30 quadros por segundo em resolução 

720x576. Está sintetizada para standard cells, operando a uma frequência de 216MHz, 

utilizando 23.75K de memória interna e, implementando nível D de reuso de dados, necessita 

de uma largura de banda de 24.9 MByte/s. 

6.8 COMPARAÇÃO COM TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção serão realizadas algumas comparações entre as arquiteturas listados nas 

seções anteriores e a arquitetura desenvolvida neste trabalho. Como algumas das arquiteturas 

diferem em tipos de algoritmo utilizados e tecnologia utilizada para a síntese, procurou-se 

dividir as comparações em várias etapas, visando realizar as mais justas comparações 

possíveis. A primeira comparação apresentada refere-se à taxa de processamento que cada 

arquitetura suporta, mencionando a tecnologia utilizada, o tamanho de bloco e a área de 

pesquisa utilizada em cada trabalho. Estes resultados estão dispostos na Tabela 18. 

Pelo apresentado na Tabela 18, é possível observar que a arquitetura desenvolvida 

neste trabalho e mapeada para o Virtex 4 apresenta uma das maiores taxas de processamento, 

dentre as arquiteturas listadas, conseguindo atingir tempo real para quadros 1080 HD, 

perdendo apenas para a arquitetura descrita em (CARVALHO et al., 2006). Dentre as 

arquiteturas mapeadas para a mesma família de FPGAs, é a que alcança a melhor taxa de 

processamento. 
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Tabela 18. Resultados comparativos destacando taxa de processamento 

Arquitetura 
Tecnologia 
(FPGA ou 

ASIC) 

Tamanho 
da Área de 
Pesquisa 

Tamanho do 
bloco 

Taxa de processamento 
Quadros/s 

720 HD 1080 HD 

(CARVALHO et al., 
2006) 

Virtex 2 Pro 32x32 16x16 124 55,1 

(PORTO R.E.C., 2008) Virtex 4 16x16 VBS* 70 31,1 

(DORNELLES, 2010) Stratix III 19x19 VBS* 48 21,3 

(DORNELLES, 2010)  Virtex 4 19x19 VBS* 27 12 

(PORTO M. S., 2008)** Virtex 4 100x100 16x16 67,5 30 

(DENG et al, 2005) 0.18 µm 65x65 VBS* 27 12 

(ZHAOQUING et al., 
2006) 

0.18µm 16x16 VBS* 60 26,7 

(LI, ZHENG e ZHANG, 
2007) 

0.18µm 65x33 VBS* 13,5 6 

Este Trabalho em 
Stratix II 

Stratix II 32x32 8x8 45,6 20,2 

Este Trabalho em 
Stratix III 

Stratix III 32x32 8x8 58,5 26,0 

Este Trabalho em 
Virtex 2 Pro 

Virtex 2 Pro 32x32 8x8 55,9 24,9 

Este Trabalho em 
Virtex 4 

Virtex 4 32x32 8x8 86,7 38,5 

*VBS – Variable block size (tamanhos de bloco variáveis) 

** Pior caso da arquitetura de Diamond Search  

  

A próxima tabela apresenta resultados referentes aos recursos de hardware utilizados 

pelas arquiteturas. Como as arquiteturas diferem na tecnologia utilizada para síntese, buscou-

se utilizar também uma medida mais justa de comparar as arquiteturas listadas. Além da 

unidade de área utilizada pelo dispositivo, é apresentada a quantidade de diferenças absolutas 

realizadas em paralelo por cada arquitetura. Como todas as arquiteturas apresentadas utilizam 

o SAD para o cálculo desta diferença e, para cada diferença está associado um subtrator, este 

valor foi considerado como uma medida válida de área. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 19.  

Tabela 19. Resultados comparativos em termos de hardware utilizado 

Arquitetura 
Tecnologia (FPGA 

ou ASIC) 
Área ocupada 

Cálculos de diferenças 
em paralelo 

(CARVALHO et al., 2006) Virtex 2 Pro 37.561 LE 544 

(PORTO R.E.C., 2008) Virtex 4 8.858 slices 208 

(DORNELLES, 2010)  Virtex 4 4.317 slices 64 

(PORTO M. S., 2008) Virtex 4 1.968 slices 72 

(DENG et al., 2005) 0.18 µm 210k gates 256 

(ZHAOQUING et al., 2006) 0.18µm 176k Gates 256 

(LI, ZHENG e ZHANG, 2007) 0.18µm 168k Gates 256 

Este Trabalho em Virtex 4 Virtex 4 6.895 slices 192 
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A arquitetura apresentada em (CARVALHO et al., 2006) possui 17 linhas de SAD, 

cada uma contando com 4 unidades de processamento. Entretanto, cada unidade de 

processamento é capaz de computar o cálculo em paralelo da diferença entre 8 amostras do 

bloco atual e 8 amostras da área de pesquisa, totalizando 544 cálculos em paralelo. 

Na arquitetura apresentada em (PORTO R.E.C., 2008), há 13 linhas de SAD, cada 

uma contando com 4 unidades de processamento. Neste trabalho, as unidades de 

processamento são capazes de executar o cálculo em paralelo a diferença entre 4 amostras do 

bloco e 4 amostras da área de pesquisa, totalizando 208 cálculos em paralelo.  

Em (DORNELLES, 2010), são 4 unidades de processamento que compõe a 

arquitetura, cada uma capaz de oferecer o resultado do cálculo em paralelo da diferença entre 

16 pares de amostras. Sendo assim, realizada com 64 cálculos em paralelo.  

No trabalho de (PORTO M. S., 2008), a arquitetura conta com 9 unidades de 

processamento, cada uma  realizando a diferença absoluta entre 8 amostras do bloco atual e 8 

amostras da área de pesquisa, totalizando 72 cálculos em paralelo.  

Os trabalhos de (DENG et al., 2005), (ZHAOQUING et al., 2006) e (LI, ZHENG e 

ZHANG, 2007) apresentam 16x16 elementos de processamento, com cada elemento de 

processamento calculando a diferença absoluta entre um par de pixels. Sendo assim, as três 

arquiteturas propostas nos trabalhos realizam o cálculo em paralelo entre 256 amostras do 

bloco e 256 amostras da área de pesquisa. 

Este trabalho conta com três módulos de processamento, cada um possuindo 8 

unidades de processamento que realizam a diferença absoluta entre 8 pares de amostras. 

Sendo assim, realiza, em paralelo, 192 diferenças absolutas. Os dados de todas as arquiteturas 

estão resumidos na Tabela 19. 

Observando as arquiteturas que foram implementadas utilizando a mesma família de 

dispositivos, é possível perceber que a quantidade de cálculos de diferenças absolutas é um 

fator que influencia diretamente na área ocupada pela arquitetura. É claro que este não é único 

fator, mas é um dos principais fatores a influenciar no resultado total. As arquiteturas de 

(PORTO M. S., 2008) e (DORNELLES, 2010) que apresentam as menores quantidades de 

cálculos em paralelo, são as que possuem a menor área, embora atinjam uma taxa de 

processamento bastante inferior a daquela atingida pela arquitetura apresentada neste trabalho, 

como apresentado na Tabela 18.  

A arquitetura apresentada neste trabalho possui a terceira menor quantidade de 

cálculos em paralelo dentre as arquiteturas apresentadas. Ainda assim, consegue uma boa 

relação entre área ocupada e taxa de processamento alcançada, como apresentado na Tabela 

18. 

A arquitetura apresentada em (CARVALHO et al., 2006), apesar de oferecer a melhor 

taxa de processamento entre todas as arquiteturas apresentadas, é também a que ocupa a maior 

área. Neste caso, para atingir uma taxa de processamento cerca de 1,5 vezes maior do que a 
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arquitetura proposta neste trabalho, no trabalho de (CARVALHO et al., 2006) são investidos 

2,8 vezes mais cálculos de SAD em paralelo, o que demonstra que a arquitetura desenvolvida 

neste trabalho explora o paralelismo de forma mais eficiente. 

A Tabela 20 apresenta uma comparação entre as arquiteturas abordando a quantidade 

de ciclos necessária para processar um quadro 1080HD. Duas das arquiteturas não forcem 

esses dados nem dados suficientes para que essa informação seja calculada. Por esse motivo, 

não constam os dados na tabela.  

 Tabela 20. Quantidade de ciclos necessária para processar um quadro 1080 HD 

Arquitetura 
Tamanho  
do bloco 

Área de 
Pesquisa 

Ciclos por quadro 
 1080 HD 

(CARVALHO et al., 2006) 16x16 32x32 3.110.400 

(PORTO R.E.C., 2008) VBS 16x16 8.331.660 

(DORNELLES, 2010) VBS 19x19 8.850.060 

(PORTO M. S., 2008) 16x16 100x100 3.466.800 * 

(DENG et al., 2005) VBS 65x65 42.258.815 

(ZHAOQUING et al., 2006) VBS 16x16 (não informado) 

(LI, ZHENG e ZHANG, 2007) VBS 65x33 (não informado) 

Este Trabalho 8x8 32x32 7.591.590 

*Caso médio do algoritmo Diamond Search   

Pelos dados apresentados, é possível perceber que a arquitetura desenvolvida neste 

trabalho apresenta a terceira menor quantidade de ciclos por quadro. A arquitetura 

apresentada de Carvalho et al., (2006), é a que possui a menor taxa de ciclos por quadro. É 

também a que apresenta o maior tamanho de bloco e também a que realiza uma maior 

quantidade de cálculos de SAD em paralelo. Com isso, a quantidade de ciclos por quadro 

tende a ser menor também. 

A arquitetura de Porto M.S. (2008) apresenta a segunda menor quantidade de ciclos 

por quadro. Apesar de realizar a busca em uma área de pesquisa grande, esta arquitetura 

utiliza o algoritmo do Diamond Search, um algoritmo rápido onde nem todos os blocos 

candidatos são avaliados, e que não oferece a melhor qualidade de resposta, como é o caso do 

Full Search. Além de que este dado não é preciso. Trata-se do dado referente ao caso médio, 

uma vez que o algoritmo utilizado não é determinístico, variando de execução para execução. 

Os trabalhos de Dornelles (2010), Porto R.E (2008) e Deng et al. (2005) utilizam 

tamanhos de blocos variáveis. Embora as arquiteturas de Dornelles (2010) e Porto R.E (2008) 

realizem a busca pelo bloco candidato tomando por base a menor partição de bloco (4x4), 

também utilizam áreas de pesquisa de tamanho pequeno. Os resultados desses trabalhos em 

termos de ciclos por quadro estão bem próximos dos obtidos no trabalho apresentado nessa 

dissertação, mas ainda são um pouco maiores. 

Já os resultados de Deng et. al. (2005) são os que apresentam a maior quantidade de 

ciclos por quadro. É, também, o trabalho com a maior área de pesquisa utilizada, dentre os 

trabalhos que utilizam o algoritmo Full Search. 
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 A última comparação a ser apresentada é referente à largura de banda necessária para 

processar a estimação de movimento dentre as arquiteturas apresentadas e o nível de reuso de 

dados que cada uma apresenta. Os resultados listados na Tabela 21 estão apresentados para 

resoluções 625SD e 720 HD. 

Tabela 21. Comparação entre larguras de banda necessárias nas diversas arquiteturas 

Arquitetura T.B A.P 
Reuso de 

dados 
Larg. banda 

625SD(MB/s) 
Larg. de banda 
720 HD (MB/s) 

(CARVALHO et al., 2006) 16x16 32x32 Nível C 37,87 83,63 

(PORTO R.E.C., 2008) VBS 16x16 Nível B 211,50 470,016 

(DORNELLES, 2010)  VBS 19x19 Nível B 293,15 651,45 

(PORTO M. S., 2008) 16x16 100x100 (não se aplica) - - 

(DENG et al., 2005) VBS 65x65 Nível C 231,74 - 

(ZHAOQUING et al., 2006) VBS 16x16 Nível C - 110,6 

(LI, ZHENG e ZHANG, 2007) VBS 65x33 Nível D 24,9 - 

Este Trabalho 8x8 32x32 Nível C 63,86 140,31 

 

Antes de discutir os resultados listados Tabela 21, é fundamental fazer uma análise em 

relação ao tamanho do bloco utilizado e a largura de banda necessária à arquitetura. Em um 

quadro 720HD, são 3.600 blocos 16x16, 14.400 blocos 8x8 e 57.600 blocos 4x4. Apesar de a 

quantidade de amostras do bloco atual processados na estimação de movimento ser igual em 

todos os casos (921.600 amostras), pois não há sobreposição de blocos de um quadro atual, a 

cada bloco atual está associada uma área de pesquisa e áreas de pesquisa se sobrepõem. 

Quanto maior for a área de pesquisa, maior será a largura de banda necessária, mas quanto 

menor a área de pesquisa, menor a qualidade da resposta da estimação de movimento.  

A arquitetura de Carvalho et al. (2006) possui reuso de dados Nível C, pois além de 

reusar os dados entre blocos candidatos na área de pesquisa na horizontal e na vertical, 

também se preocupa em reusar dados entre áreas de pesquisa de blocos vizinhos na 

horizontal. É possível verificar que a arquitetura utiliza uma baixa largura de banda quando 

comparada às demais arquiteturas. Entretanto, é também a que utiliza o maior tamanho de 

bloco. Como utiliza um tamanho de bloco maior, possui menos blocos candidatos na área de 

pesquisa e requer menos acesso á memória externa. Com um tamanho de bloco grande, perde 

em questão de qualidade do resultado.  

Tanto a arquitetura de Porto R.E.C. (2008) quanto a de Dornelles (2010), utilizam 

tamanhos de blocos variáveis, com a estimação sendo realizada sobre o bloco 4x4 e os SADs 

resultantes reusados para gerar os SADs dos demais tamanhos. Porto R.E.C. (2008) utiliza 

uma área de pesquisa de 16x16 e Dornelles (2010) uma área de pesquisa 19x19. Ambos 

apresentam nível B de reuso de dados, não reaproveitando os dados entre áreas de pesquisa de 

blocos vizinhos. Então, apesar de utilizarem áreas de pesquisa com tamanhos pequenos, 

necessitam de uma alta largura de banda para alimentar a arquitetura, quando comparadas aos 

demais trabalhos listados. 
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Já o trabalho de Zhaoquing et al. (2006), possui reuso de dados nível C e utiliza o 

mesmo tamanho de bloco e área de pesquisa que Porto R.E.C. (2008), porém utiliza uma 

largura de banda 4 vezes menor, demonstrando um eficiente reaproveitamento de dados. A 

arquitetura descrita nesta dissertação se aproxima bastante da taxa de processamento 

apresentada em (ZHAOQUING et al., 2006), sendo apenas 1,2 vezes maior. Pode-se levar em 

consideração que a área de pesquisa utilizada neste trabalho é ainda 4 vezes maior, entretanto 

a arquitetura aqui proposta não dá suporte a tamanhos de blocos variáveis. 

O melhor resultado de largura de banda apresentado é o da arquitetura descrita em (LI, 

ZHENG e ZHANG, 2007). Esta arquitetura utiliza reuso de dados Nível D, onde cada amostra 

do quadro de referência é acessado apenas uma vez. Trabalhos futuros incluem evoluir a 

arquitetura descrita nesta dissertação para o nível D de reuso de dados, buscando alcançar a 

mínima largura de banda necessária para o processamento da estimação de movimento. 

É importante analisar, portanto, que de acordo com o nível de reuso de dados 

utilizado, os fatores que influenciam bastante na largura de banda necessária são os tamanhos 

de bloco, os tamanhos de área de pesquisa utilizados e a taxa de processamento. Pelos 

resultados apresentados, o trabalho aqui proposto apresenta uma boa relação entre tamanho de 

bloco, área de pesquisa utilizada, área ocupada e largura de banda necessária, sendo uma boa 

solução para a estimação de movimento, fornecendo, também bons resultados de qualidade 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma arquitetura para a estimação de 

movimento com foco em reuso de dados segundo o padrão H.264/AVC de compressão de 

vídeo digital. A arquitetura busca reduzir a largura de banda necessária para realizar o 

processamento da estimação de movimento. O desenvolvido trabalho está inserido no projeto 

Rede H.264 que visa desenvolver tecnologia brasileira para o sistema de televisão digital do 

país. Tanto os módulos do codificador quanto do decodificador para o SBTVD estão sendo  

abordados neste projeto. 

Os primeiros capítulos dessa dissertação apresentaram os conceitos básicos da 

codificação de vídeos digitais, bem como, o módulo da estimação de movimento, foco deste 

trabalho. Este módulo é considerado o módulo com maior complexidade computacional de 

um codificador.  

Em seguida, foi apresentada a solução arquitetural desenvolvida, neste trabalho, para o 

módulo da estimação de movimento, módulo este que está contido apenas no codificador de 

vídeo. A solução foi desenvolvida em linguagem de descrição de hardware VHDL e mapeada 

para FPGAs da Altera e da Xilinx. A arquitetura completa foi validada utilizando dados de 

sequências de vídeos reais.  

Os resultados obtidos de síntese da arquitetura mapeada para FPGAs mostraram que a 

arquitetura pode ser utilizada para o processamento de vídeos em tempo real, desde aplicações 

que fazem uso de vídeos em resoluções pequenas como CIF, aplicações que utilizam formato 

SD e até para vídeos em  alta resolução HDTV (720 HD e 1080 HD). A versão da arquitetura 

mapeada para o dispositivo Virtex 4 da Xilinx foi capaz de processar cerca de 86 quadros por 

segundo de vídeos 720 HD e 38 quadros por segundo de vídeos 1080 HD, sendo 

suficientemente necessários para aplicações em tempo real. Entre os resultados de arquiteturas 

apresentadas na literatura que foram comparadas nesta dissertação, este é o segundo melhor 

resultado em termos de taxa de processamento alcançada. 

A solução arquitetural adotada neste trabalho também foi capaz de reduzir 

consideravelmente a largura de banda necessária para o processamento da estimação de 

movimento através de uma eficiente estratégia de reuso de dados e utilização de níveis de 

hierarquia de memória. Essa estratégia de reuso reduz cerca de 248x a largura de banda 

necessária para uma estimação de movimento que não use nenhuma estratégia de reuso de 

dados.  

Quanto ao resultados de validação, estes mostraram que a arquitetura desenvolvida 

está correta. Embora apresente diferenças entre alguns vetores de movimento escolhidos no 

hardware e no software, esses resultados não podem ser considerados erro pois o cálculo da 

similaridade dos blocos escolhidos nesse caso é o mesmo para ambas as implementações. 

Essa diferença é referente a mais de um bloco candidado apresentar o mesmo valor de 

similaridade. Como as implementações do hardware e software diferem na ordem de 



92 

 

processamento dos blocos candidatos, os vetores escolhidos pelo módulo do comparador 

apontou para posições diferentes mas com mesmo SAD. 

Como trabalhos futuros, pretende-se evoluir a arquitetura para o nível D de reuso de 

dados alcançando a largura de banda ideal para a estimação de movimento. Para isso, novos 

níveis de hierarquia de memória devem ser definidos. 

Outro trabalho a ser realizado é a integração deste módulo da estimação de movimento 

a outros módulos que introduzam as inovações do padrão H.264/AVC, como a utilização de 

múltiplos tamanhos de bloco e a precisão fracionária de pixel, além de uma solução que 

utilize múltiplos quadros de referência. Também deve ser realizada a integração do módulo da 

estimação de movimento completo aos demais módulos do codificador de vídeo. 
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