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Introdução  
 O HEVC [1] é o mais novo padrão de codificação de vídeo, 

superando o padrão anterior H.264 em 50% [2]. 
 

 Esse aumento na capacidade de compressão é resultado da 

introdução de novos algoritmos, novos tamanhos de blocos e 

mais possibilidades de codificação de um mesmo bloco. 
 

 Somente na predição intra-quardos, são 35 modos diferentes de 

codificação para cada bloco. Todos esses modos são testados, o 

que aumenta a complexidade computacional. 
 

 Sendo assim, é necessário desenvolver algoritmos para reduzir a 

complexidade e acelerar o processo de codificação de vídeos. 

Metodologia  
 A predição intra-quadros é a responsável pela redução de 

redundância espacial nos quadros de um vídeo. 
 

 A previsão intra-quadros do software de referência do HEVC é 

feita através da divisão dos quadros em blocos. Estes blocos 

são subdivididos recursivamente em outros 4 de tamanhos 

iguais, formando uma árvore de blocos de codificação onde os 

35 modos devem ser testados para cada bloco. 
 

 Com base na observação do funcionamento da predição intra-

quadros do software de referência foi desenvolvido um novo 

método de decisão que reduz o número de modos a serem 

testados. 
 

 O novo método explora o fato de que a codficação é realizada 

várias vezes sobre a mesma região do bloco. Sendo assim, a 

ordem de avaliação foi alterada para que os modos de blocos 

filhos sejam usados para a codficação dos blocos pais.  
 

 Foram propostos dois algoritmos com diferentes níveis de 

complexidade para a codificação: o Agressive, com foco em 

selecionar o menor número de candidatos a serem avaliados 

pelo codificador; e o Relax, que possui uma boa eficiência na 

compressão, com uma taxa maior de acertos que o Agressive. 

 

 

 

 

Resultados 
 O algoritmo foi testado para diferentes classes de vídeos (A-F) 

definidas no documento de condições de teste [3]. Os valores 

de BD-Rate e redução no tempo de codificação (RTC) foram 
avaliados.  

 Comparação com trabalhos da literatura. 

Conclusão 
 Foi proposto um novo algoritmo de decisão rápida para os 

modos de predição intra-quadros do HEVC, alterando a ordem 

de avaliação na árvore de blocos de codificação. 
 

 Com o algoritmo proposto é possível verificar uma redução na 

complexidade computacional de aproximadamente 60% na 

redução do tempo de codificação, tendo o mínimo de impacto na 

qualidade final do vídeo codificado. 
 

 Na comparação com trabalhos da literatura, o algoritmo 

proposto apresentou melhores resultados. 

Relax Agressive 

Classe BD-Rate (%) RTC(%) BD-Rate(%) RTC(%) 

A 0,56 -55% 0,99 -58% 

B 0,68 -55% 1,16 -59% 

C 0,56 -55% 1,07 -59% 

D 0,51 -54% 0,94 -59% 

E 0,91 -54% 1,59 -58% 

F 0,47 -56% 0,96 -60% 

Média 0,61 -55% 1,12 -59% 

Algoritmo BD-Rate (%) RTC(%) RTC/BD-Rate 

Proposto Relax 0,61 -55% 90,16 

Proposto Agressive 1,12 -59% 52,67 

Silva et. Al [4] 1,30 -32% 24,61 

Jiang et. Al [5] 0,74 -19% 25,67 

Sun et. Al [6] 2,37 -56% 23,62 


