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Propagaç̃ao de Qualidade para Sequências de V́ıdeo
de Baixo Movimento na Codificação H.264

Bruno Macchiavello, Alexandre Zaghetto e Ricardo L. de Queiroz

Resumo— Neste trabalhos é proposto uma t́ecnica de
codificaç̃ao de v́ıdeo capaz de explorar a propagaç̃ao de prediç̃oes
de alta qualidade em seqûencias de baixo ou ḿedio movimento.
São propostos dois algoritmos de baixa complexidade para
seleç̃ao do modo de codificaç̃ao do macrobloco e para o passo
de quantizaç̃ao. Tais algoritmos foram implementados utilizando
como codec de v́ıdeo o padr̃ao H.264/AVC. As t́ecnicas aqui ap-
resentadas s̃ao capazes de aumentar o desempenho em termos de
taxa-distorção e possuem o potencial de reduzir a complexidade
computacional do H.264. Os resultados mostram que a o ḿetodo
apresentado pode superar a codificaç̃ao convencional H.264/AVC
por até 1, 0 dB para seqûencias de baixo movimento.

Palavras-Chave— codificaç̃ao de v́ıdeo, H.264, reduç̃ao de com-
plexidade.

Abstract— In this paper, we explore the propagation of high-
quality predictions in low-motion or no-motion macroblocks and
we propose a simplified mode selection and quantizer parameter
adaptation algorithms that increase rate-distortion performance
and may potentially reduce encoding complexity of H.264/AVC.
Results show that the proposed scheme can outperform regular
H.264/AVC by up to 1.0 dB in low-motion sequences.

Keywords— video coding, H.264,complexity reduction.

I. I NTRODUÇÃO

O codificador H.264/AVC tem sido bem explicado na liter-
atura [1], [2]. Ińumeros trabalhos têm ilustrado o seu desem-
penho mostrando resultados comparativos contra codificadores
tais como MPEG-2 [3] e H.263 [4]. Mesmo que os resultados
apontam para pelo menos uma melhora em fator de dois
em relaç̃ao aos padr̃oes anteriores, há ceńarios espećıficos,
tais como a codificaç̃ao de seqûencias de baixo movimento,
onde o H.264/AVC pode ser melhorado. Além disso, as
muitas melhorias na codificação trazidas pelo H.264/AVC tem
tamb́em adicionado uma quantidade significativa de complex-
idade computacional. Entre essas melhorias, estima-se queos
algoritmos de estimação movimento inteira e sub-pixel são
responśaveis por cerca de90% da carga computacional do
codificador [5].

No padr̃ao H.264/AVC, cada macrobloco (MB) em um
slice é codificado usando uma predição a partir de dados
previamente codificados (exceto no modo IPCM)[2]. No
modo intra, um MB pode ser predito a partir de amostras
que j́a foram codificadas e reconstruı́das noslice atual. No
modo inter, a prediç̃ao usa um ou mais quadros ou campos
de v́ıdeo codificados anteriormente para realizar estimação e
compensaç̃ao de movimento. Em ambos os casos, um MB de
16 × 16 pixels pode ser dividido em blocos e sub-blocos de
partiç̃oes de um modoquad-tree [1]. Uma opç̃ao dispońıvel
para a prediç̃ao do interé o modoskip. O padr̃ao H.264/AVC
tamb́em permite variar o parâmetro de quantização (QP) de

cada macrobloco, a fim de alcançar um melhor desempenho
em termos de taxa-distorção.

Neste trabalho, estudamos o comportamento de sequências
de v́ıdeo de baixo movimento, como sequênciashead-and-
shoulders e aplicaç̃oes remotas dedesktop. Apresentamos
um método de pŕe-classificaç̃ao e seleç̃ao de QP que se
baseia na propagação qualidade de uma boa referência. Um
algoritmo inicial pŕe-classifica cada MB de acordo com uma
pontuaç̃ao de movimento e, dependendo da classe de MB
atribúıda, restringe os modos selecionáveis para um subcon-
junto dentre todos os modos possı́veis definidos pelo padrão
H.264/AVC. O objetivo principal deste algoritmóe identificar
uma śerie de MBs que ṽao ser codificado sem partições. desta
forma é posśıvel alcançar uma redução na complexidade de
codificaç̃ao. É importante mencionar que, como um esforço
para reduzir a complexidade na codificação de v́ıdeo, trabalhos
anteriores utilizam algoritmos para a decisão ŕapida entre
modo inter e intra [6], [7], enquanto outras abordagens uti-
lizam uma arquitetura de finalização antecipada [8], [9]. Aqui
reduç̃ao da complexidade,é conseguida através de pŕe-seleç̃ao
rápida de modos disponı́veis para cada MB. Depois, cada de
MB ter sido classificado, selecionamos o QP utilizados para
cada MB. A refer̂encia inicial da śerie de MB seŕa codificada
com uma alta qualidade, a qual será propagada para os quadros
futuros.

II. PROPAGAÇÃO DE QUALIDADE

Durante a codificaç̃ao H.264 de uma sequência de v́ıdeo
de baixo movimento, espera-se que a maioria dos MBs serão
codificado sem ser dividido em blocos ou sub-blocos. Além
disso, muitos deles provavelmente serão codificados usando
o modo skip ou com vetor de movimento nulo (zero motion
vector - ZMV). Logo, se o codificador de vı́deo fosse capaz de
identificar uma śerie de MBs de quadros contı́guos codificados
sem partiç̃oes, que podem representar uma parte de fundo
ou um objeto estático, a qualidade na codificação do MB
inicial seria muito importante. Uma referência inicial de alta
qualidade pode gerar menos resı́duos nos MBs futuros. Uma
primeira boa refer̂encia tamb́em poderia aumentar drastica-
mente o ńumero de MBs codificados com o modoskip.

Por isso, se podemos determinar quais MBs serão utilizados
como refer̂encia inicial e codifića-los com alta qualidade, esta
qualidade deve-se propagar, de modo que o resı́duo dos outros
MBs possa ser codificado com um QP alto. Este cenário é
ilustrado na Fig. reffig:mbs.

Note que, diferentemente do algoritmo de otimização taxa-
distorç̃ao, a propagaç̃ao de qualidadée baseado na análise
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Fig. 1. Śerie de MBs codificados sem partições

de quadros futuros e anteriores. Algumas implementações
posśıveis de um algoritmo de codificação que identifica
seqûencias de MBs codificados sem partições, pode ser feito
usando um buffer de quadros ou técnicas de olhar para frente
(look-ahead). No entanto, o buffer de quadros aumenta os
requisitos de meḿoria do sistema e apresenta atraso.

III. M ÉTODO PROPOSTO

Neste trabalho, propomos uma rotina simples, a fim de
identificar uma seqûencia de MBs de quadros adjacentes
codificados sem partições. Essa rotina não requer um buffer
de quadros e pode ser realizada online. O métodoé baseado
em um algoritmo de pré-classificaç̃ao para restringir os modos
dispońıveis de codificaç̃ao e para selecionar o QP apropriado.
Este algoritmo tem complexidade computacional baixa já que
a classificaç̃ao e seleç̃ao QPé baseado na qualidade do bloco
de refer̂encia ZMV.

SejaMBk
(x,y) o MB atual, nok-ésimo quadro centrado nas

coordenadas(x, y). Portanto,MBk−1
(x,y) representa a MB co-

localizado no quadro anterior. Além disso, vamos definir que
SSD representa uma função que calcula a soma dos quadrados
diferença entre dois MBs. Então, para cada quadro o método
de pŕe-classificaç̃ao é o seguinte:

ALGORITMO DE PRÉ-CLASSIFICAÇÃO

1 for todos os valores possı́veis dex
2 for todos os valores possı́veis dey

3 if SSD(MBk
(x,y), MBk−1

(x,y)) < T1

4 then mode MBk
(x,y) ← 0

5 elseif SSD(MBk
(x,y), MBk−1

(x,y)) < T2

6 then mode MBk
(x,y) ← 1

7 elseif SSD(MBk
(x,y), MBk−1

(x,y)) > T3

8 then mode MBk
(x,y) ← 3

9 else
10 if mode MBk−1

(x,y) = 3

11 then mode MBk
(x,y) ← 1

12 else mode MBk
(x,y) ← 2

Como pode ser visto, o ḿetodo de pŕe-classificaç̃ao é uma
seleç̃ao com base em limiares (T1,T2 e T3). Utilizando apenas
a SSD computada do MB co-localizada no quadro anterior,
cada modo (mode MB) selecionado no algoritmo representa
na verdade uma grupo de modos de codificação. Se o modo

de 0 é selecionado, então o MB tem apenas duas opções
dispońıveis coding: codificaç̃ao skip ou ZMV. Se o modo de1
é escolhido, então o MB seŕa codificado comoskip ou 16×16
sem partiç̃oes (P 16× 16). Se foi seleccionado o modo de2,
ent̃ao o MB pode ser codificado apenas com todas as opções
inter preditivas e bi-preditivos disponı́veis no H.264/AVC
(incluindo partiç̃oes). Se o modo de3 foi selecionado então
a MB śo pode ser codificado usando qualquer um dos modos
dispońıveis do tipo intra. Note que os modos0 e 1 podem ser
vistos como pontos de finalização antecipada para a previsão
do inter. No entanto, a classificação tamb́em decide entre
prediç̃ao inter e intra. Pode-se esperar que, se muitos blocos
est̃ao mal classificados, a taxa irá aumentar gerando uma perda
significativa na codificaç̃ao de desempenho. No entanto, para
aplicaç̃oes remostas dedesktop, ou de seqûencias de baixo
movimento, este algoritmo simples será preciso o suficiente e
reduzir o tempo de codificação.

Para a seleç̃ao de QṔe proposto um ḿetodo simples o qual
é baseado no modo selecionado anteriormente. O algoritmoé
mostrado a seguir, ondeREF (MBk

(x,y)) indica o MB usado
como refer̂encia paraMBk

(x,y), QP MB indica o QP usado
para um determinado MB eQPI é o QP inicial (que define a
qualidade desejada).

QP SELECTION IN PRE-CLASSIFICATION

1 for todos os valores possı́veis dex
2 for todos os valores possı́veis dey

3 if mode MBk
(x,y) = 0 or mode MBk

(x,y) = 1
4 then l← k, i← x, j ← y

5 while QP REF (MBl
(i,j)) 6= QPI − δ1 and l ≥ 0

6 then
7 (i, j)← coordinates ofREF (MBl

(i,j))
8 l← l − 1
9 if l ≥ 0

10 then QP MBk
(x,y) ← QPI + δ2

11 else QP MBk
(x,y) ← QPI

12 elseif mode MBk
(x,y) = 2

13 then QP MBk
(x,y) ← QPI

14 else QP MBk
(x,y) ← QPI − δ1

Dado os algoritmos descritos anteriormente se a referência
tem uma alta qualidade (codificados com QP baixo), esta
qualidade será propagada para amostras futuras, enquanto
estas amostras sejam semelhantesà refer̂encia. Em outras
palavras, MBs de referência de boa qualidade também iŕa
produzir prediç̃oes de boa qualidade, especialmente quando
o modo ZMV ou skip são selecionados. A flutuação de QP
vai potencialmente melhorar o desempenho RD do codec.
A flutuaç̃ao QPé baseada em duas constantes previamente
definidas:δ1 e δ2. Note-se que todos os blocos intra cod-
ificados t̂em a mais alta qualidade, já que eles sempre são
codificados com um QP baixo. Esta alta qualidade certamente
vai propagar para blocos co-localizado em quadros futuros que
são codificados com o modo0. Para os blocos classificados
com o modo1, o mais prov́avel é que o bloco do quadro
anterior codificado como intra será escolhido como referência.
É por isso que, no algoritmo de pré-classificaç̃ao o modo2 não
é uma opç̃ao v́alida, se o MB co-localizado no quadro anterior
foi codificado com o modo3. Quando isto acontece, o modo
de1 é selecionado, favorecendo assim, o uso de uma referência
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de alta qualidade. Note que, a fim de reduzir a complexidade
computacional do algoritmo de seleção de QP, uma variável
que propaga o valor do QP do MB de referência inicial pode
ser utilizada durante a implementação do ḿetodo proposto.
Isso evita a necessidade de pesquisar o QP utilizado em todas
as refer̂encias anteriores.

IV. RESULTADOS

A fim de testar o ḿetodo proposto, foram utilizados seis
diferentes seqûencias de teste de diferentes resoluções. Us-
amos tr̂es seqûencias cĺassicas com baixo movimento: “Akiyo”
e “Mother-daughter” em resolução CIF e ‘Hall-objects” em
resoluç̃ao QCIF. Foram criadas algumas sequências de v́ıdeo
para aplicaç̃oesdesktop. A Figura 2 mostra o quadro inicial
de cada seqûencias criada. Duas estão em resoluç̃ao de alta
definiç̃ao (1080p), umaé um desktop com uma aplicaç̃ao de
webcam (“Dsk+Cam”), a outra também tem uma aplicação de
webcam e um editor de texto simples (“Dsk+Cam+Txt”). A
última (“Dsk+Vid”) est́a em resoluç̃ao CIF e representa uma
área de trabalho com a sequência de v́ıdeo cĺassica “Football”
e uma calculadora (operações s̃ao feitas na calculadora durante
a seqûencia). Os testes foram realizados usando o modo de
codificaç̃aoIPPPP..., com dois quadros de referência, janela
de busca de16 pixels, sem otimizaç̃ao de taxa-distorç̃ao,
estimaç̃ao de movimento completa (full search) e codificaç̃ao
de entropia CABAC. Para a seleção de QP, os limiares foram
δ1 = δ2 = 6, o que significa que o passo QP real será
duplicado ou reduzido pela metade para a propagação de
qualidade. Os limiaresT1 = 150, T2 = 1000 e T3 =
350.000 foram determinados empiricamente utilizando uma
outra seqûencia de teste (“Foreman”).

Na Tabela I apresentamos o∆PSNR, calculado usando o
método Bjontegard [10], comQPI = {18, 22, 26, 30}. Quando
o valor do ∆PSNR calculado é positivo significa que o
método proposto supera o padrão H.264/AVC convencional,
enquanto um valor negativo indica que o H.264/AVC tem
um melhor desempenho global. Como pode ser visto apenas
uma das seqûencias apresentadas mostram uma perda muito
pequena no desempenho taxa-distorção geral, enquanto todos
os outros mostram uma melhora significativa. Também apre-
sentados na tabeláe o percentual de quantas vezes cada modo
de pŕe-classificaç̃ao foi selecionado durante a codificação.
Observe que, para todas as seqüências a maioria de todos os
MBs s̃ao codificados com os modos0 ou 1, enquanto apenas
menos de metade dos blocos são codificados com o modo
2 (o qual é o único que testa todas as partições dispońıveis
no H.264). Este comportamento potencializa uma redução
significativa no tempo de codificação.

V. CONCLUSÕES

Neste trabalho foram apresentados algoritmos de pré-
classificaç̃ao para definir o modo de codificação e o par̂ametro
de quantizaç̃ao para cada MB. A pré-classificaç̃ao decide
quais os modos de codificação est̃ao dispońıveis para um
determinado MB. A variaç̃ao do QP,é feita de tal maneira
que um bloco de referência inicial é codificado com alta
qualidade, enquanto blocos futuros que utilizam esse bloco

(a) “Dsk+Vid”, CIF

(b) “Dsk+Cam”, Full HD

(c) “Dsk+Cam+Txt”, Full HD

Fig. 2. Quadro exemplo das sequeências de aplicaç̃oes dedeskto remoto.

TABELA I

PERCENTUAL DE MODOS SELECIONADAS E∆PSNR MÉDIO

COMPARANDO COM OH.264/AVC CONVENCIONAL.

% dos Blocos codificados
com um determinado modo

Sequence 0 1 2 3 ∆PSNR

Akiyo 59.02 27.00 12.97 0.01 0.27
Mother-Daughter 4.30 63.09 32.56 0.04 -0.05
Hall 0.03 59.70 40.22 0.03 0.4
Dsk+Vid 89.99 0.69 8.22 1.10 0.92
Dsk+Wcam 93.56 3.87 2.34 0.23 1.02
Dsk+Wcam+Txt 97.95 1.20 0.80 0.04 0.90

espećıfico como refer̂encia s̃ao codificados com um QP alto.
Trabalhos futuros podem incluir um estudo a fim de determinar
as constantes (δ1, δ2) ótimas para a seleção de QP. No entanto,
os resultados obtidos já mostram um desempenho superior
em termos de taxa-distorção para todas as aplicações de
remotas dedesktop testadas, com uma potencial de redução
significativa no tempo de codificação. Para sequências de baixo
movimento (ñao desktop), apenas uma delas apresentou uma
perda muito pequena no desempenho, para os demais testes o
método proposto mostrou uma melhora de qualidade objetiva
e potencial reduç̃ao na complexidade de codificação.
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