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TÉCNICAS PARA PREDIZER QUALIDADE DE VÍDEO PERCEPTIV A COM 

BASE EM MODELOS DE QUALIDADES PERCEPTIVAS COMPLEMENTARES 

REFERÊNCIA CRUZADA PARA PEDIDOS RELACIONADOS 

[001]Este pedido reivindica benefício do pedido de 

patente Estados Unidos 15/890.710, depositado em 7 de 

fevereiro de 2018, o qual está incorporado a este d ocumento 

pela referência. 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

Campo da Invenção 

[002]Modalidades da presente invenção de uma maneir a 

geral dizem respeito à tecnologia de vídeo e, mais 

especificamente, às técnicas para predizer qualidad e de 

vídeo perceptiva com base em modelos de qualidades 

perceptivas complementares. 

Descrição da Técnica Relacionada 

[003]Codificar precisamente e de modo eficiente 

conteúdo de vídeo de origem é crítico para entrega em tempo 

real de conteúdo de vídeo de alta qualidade. Por ca usa de 

variações em qualidade de conteúdo de vídeo codific ado, é 

desejável implementar controles de qualidade para a ssegurar 

que a qualidade visual de conteúdo de vídeo reconst ruído 

decodificado do conteúdo de vídeo de origem codific ado é 

aceitável. Verificar manualmente a qualidade visual  de 

conteúdo de vídeo reconstruído é demorado de modo 

proibitivo. Portanto, avaliação de qualidade de con teúdo de 

vídeo automatizada frequentemente é uma parte integ ral da 

infraestrutura de codificação e de fluxo contínuo. Por 

exemplo, avaliação de qualidade de vídeo automatiza da pode 

ser empregada ao avaliar codificadores e taxas de b its de 

fluxo contínuo de sintonia fina para otimizar conte údo de 
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vídeo de fluxo contínuo. 

[004]Algumas abordagens para avaliar automaticament e a 

qualidade de conteúdo de vídeo reconstruído envolve m 

computar uma pontuação de qualidade baseada em um m odelo de 

qualidade perceptiva que é treinado com base em ava liações 

humanas de qualidade visual. De uma maneira geral, modelos 

de qualidades perceptivas associam valores para 

características de conteúdo de vídeo reconstruído c om 

pontuações de qualidade diferentes. Uma limitação d e 

predizer a qualidade de conteúdo de vídeo reconstru ído por 

meio de um modelo de qualidade perceptiva é que mod elos de 

qualidades perceptivas tipicamente são desprovidos de 

robustez. Por exemplo, se nenhuma das característic as 

associadas com um modelo de qualidade perceptiva re fletir 

certos tipos de distorções, então o modelo de quali dade 

perceptiva é incapaz de predizer precisamente perce pção 

humana da qualidade de conteúdo de vídeo reconstruí do que 

inclui tais distorções. 

[005]Em particular, modelos de qualidades perceptiv as 

tipicamente são incapazes de predizer com segurança  a 

qualidade visual percebida de conteúdo de vídeo 

reconstruído incluído na Base de Dados de Qualidade  de 

Vídeo LIVE de domínio público. Análise das deficiên cias de 

modelos de qualidades perceptivas em relação à Base  de 

Dados de Qualidade de Vídeo LIVE indica que nenhuma  das 

características associadas com o modelo de qualidad e 

perceptiva modela precisamente a degradação de qual idade 

percebida atribuível a muitos tipos de distorções d e vídeo 

temporais complexas. Exemplos de distorções de víde o 

temporais complexas incluem, sem limitação, divergê ncias de 
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estimativas de movimento, cintilação e fantasma. 

[006]Tal como o exposto anteriormente ilustra, o qu e é 

necessário na arte são técnicas mais efetivas para predizer 

a qualidade percebida de conteúdo de vídeo reconstr uído. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

[007]Uma modalidade da presente invenção expõe um 

método implementado por computador para predizer a 

qualidade de vídeo percebida de conteúdo de vídeo 

reconstruído. O método inclui computar uma primeira  

pontuação de qualidade para conteúdo de vídeo recon struído 

com base em um primeiro conjunto de valores para um  

primeiro conjunto de características e em um primei ro 

modelo que associa o primeiro conjunto de valores c om a 

primeira pontuação de qualidade, onde o primeiro mo delo é 

gerado por meio de um primeiro algoritmo de aprendi zado de 

máquina; computar uma segunda pontuação de qualidad e para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um segun do 

conjunto de valores para um segundo conjunto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade; e determinar uma pontuação de qualidade total 

para o conteúdo de vídeo reconstruído com base na p rimeira 

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade, 

onde a pontuação de qualidade total indica um nível  de 

qualidade visual associada com conteúdo de vídeo de  fluxo 

contínuo. 

[008]Pelo menos uma vantagem das técnicas reveladas  

para predizer qualidade de vídeo percebida é que a 

pontuação de qualidade total prediz precisamente qu alidade 

de vídeo percebida através de uma faixa distinta de  
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conteúdo de vídeo reconstruído. Em particular, pelo  menos 

um melhoramento tecnológico em relação à técnica an terior é 

que as técnicas reveladas agregam pontuações de qua lidade 

obtidas por meio de modelos de qualidades perceptiv as 

diferentes associados com conjuntos diferentes de 

características para determinar a pontuação de qual idade 

total. Por causa de as características serem distri buídas 

entre os modelos de qualidades perceptivas, as técn icas 

reveladas diminuem a probabilidade de que aumentar o número 

total de características resulta em imprecisões atr ibuíveis 

a sobreajuste. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS DESENHOS 

[009]A fim de que os recursos relatados acima da 

presente invenção possam ser entendidos detalhadame nte, uma 

descrição mais particular da invenção, resumida aci ma, será 

dada por meio de referência para modalidades, algum as das 

quais estão ilustradas nos desenhos anexos. É para ser 

notado, entretanto, que os desenhos anexos ilustram  somente 

modalidades típicas desta invenção e, portanto, não  devem 

ser considerados como limitantes de seu escopo, já que a 

invenção pode admitir para outras modalidades igual mente 

efetivas. 

[010]A figura 1 é uma ilustração conceitual de um 

sistema configurado para implementar um ou mais asp ectos da 

presente invenção; 

[011]A figura 2 é uma ilustração mais detalhada do 

extrator temporal da figura 1, de acordo com várias  

modalidades da presente invenção; 

[012]A figura 3 é um fluxograma de etapas de método  

para computar uma pontuação de qualidade para conte údo de 
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vídeo reconstruído, de acordo com várias modalidade s da 

presente invenção; 

[013]A figura 4 é uma ilustração conceitual de um 

sistema de conjunto configurado para implementar um  ou mais 

aspectos da presente invenção; e 

[014]A figura 5 é um fluxograma de etapas de método  

para computar uma pontuação de qualidade total para  

conteúdo de vídeo reconstruído com base em dois con juntos 

diferentes de características, de acordo com várias  

modalidades da presente invenção. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

[015]Na descrição seguinte, inúmeros detalhes 

específicos estão expostos para fornecer um entendi mento 

mais completo da presente invenção. Entretanto, est ará 

aparente para uma pessoa técnica no assunto que a p resente 

invenção pode ser praticada sem um ou mais destes d etalhes 

específicos. 

[016]As técnicas reveladas predizem de modo eficien te e 

com segurança pontuações de qualidade para conteúdo  de 

vídeo reconstruído por meio de um modelo de qualida de 

perceptiva que associa valores para características  com uma 

pontuação de qualidade. Notavelmente, o modelo de q ualidade 

perceptiva é associado com múltiplas característica s 

temporais, onde cada característica temporal é asso ciada 

com uma escala diferente. Em operação, um extrator temporal 

computa por quadro valores para uma característica temporal 

específica com base em conteúdo de vídeo reconstruí do, no 

conteúdo de vídeo associado e na escala associada c om a 

característica temporal. Para um dado quadro, o ext rator 

temporal computa uma matriz de diferenças de quadro s 
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especificando diferenças em luminância entre o quad ro e um 

quadro adjacente. O extrator temporal então subamos tra a 

matriz de diferenças de quadros com base na escala para 

gerar uma matriz de diferenças de quadros escalada.  

Subsequentemente, o extrator temporal realiza opera ções de 

filtragem temporal e operações de subtração média l ocal na 

matriz de diferenças de quadros escalada para compu tar uma 

matriz subtraída média local. O extrator temporal e ntão 

realiza operações de condicionamento na matriz de 

diferenças de quadros escalada para gerar uma prime ira 

matriz de entropia ponderada que é associada com o quadro 

do conteúdo de vídeo reconstruído. 

[017]Em um modo análogo, o extrator temporal deriva  uma 

segunda matriz de entropia ponderada com base no co nteúdo 

de vídeo e na escala. O extrator temporal realiza o perações 

de subtração entre a primeira matriz de entropia po nderada 

e a segunda matriz de entropia ponderada para compu tar uma 

matriz de diferença de entropia. Finalmente, o extr ator 

temporal realiza operações de agrupamento espacial na 

matriz de diferença de entropia para gerar um valor  único 

para a característica temporal do quadro do conteúd o de 

vídeo reconstruído. Porque computar matrizes de dif erenças 

de entropias em múltiplas escalas emula aspectos de  como o 

sistema visual humano processa informação visual, o  modelo 

de qualidade perceptiva modela precisamente degrada ção de 

qualidade percebida atribuível a muitos tipos de di storções 

de vídeo temporais complexas. 

[018]Em algumas modalidades, um mecanismo de prediç ão 

de conjunto computa uma pontuação de qualidade de c onjunto 

para conteúdo de vídeo reconstruído com base em doi s 
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modelos de qualidades perceptivas. Cada um dos mode los de 

qualidades perceptivas associa valores para um conj unto 

diferente de características com uma pontuação de q ualidade 

diferente. Um mecanismo de predição de conjunto com bina 

pontuações de qualidade obtidas por meio dos dois m odelos 

de qualidades perceptivas para obter uma pontuação de 

qualidade de conjunto. Vantajosamente, distribuir 

características para dois modelos de qualidade de p redição 

diminui a probabilidade de que aumentar o número to tal de 

características resulta em imprecisões atribuíveis a 

sobreajuste. 

Vista Geral de Sistema 

[019]A figura 1 é uma ilustração conceitual de um 

sistema 100 configurado para implementar um ou mais  

aspectos da presente invenção. Tal como mostrado, o  sistema 

100 inclui, sem limitação, qualquer número das inst âncias 

de computação 110, uma base de dados de treinamento  120, 

uma base de dados objetiva 150, uma base de dados s ubjetiva 

182 e uma base de dados de características alvo 170 . Para 

propósitos explanativos, múltiplas instâncias de ob jetos 

semelhantes estão denotadas com números de referênc ia 

identificando o objeto e números entre parênteses 

identificando a instância, onde necessário. Em vári as 

modalidades, qualquer número dos componentes do sis tema 100 

pode ser distribuído através de múltiplas localizaç ões 

geográficas ou incluído em um ou mais ambientes de 

computação em nuvem (isto é, recursos, softwares, d ados 

compartilhados encapsulados, etc.) em qualquer comb inação. 

[020]Tal como mostrado, cada uma das instâncias de 

computação 110 inclui, sem limitação, um processado r 112 e 
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uma memória 116. O processador 112 pode ser qualque r 

sistema, aparelho ou dispositivo de execução de ins truções 

capaz de executar instruções. Por exemplo, o proces sador 

112 pode compreender uma unidade central de process amento 

(CPU), uma unidade de processamento gráfico (GPU), um 

controlador, um microcontrolador, uma máquina de es tados ou 

qualquer combinação dos mesmos. A memória 116 armaz ena 

conteúdo, tal como aplicações e dados de software, para uso 

pelo processador 112 da instância de computação 110 . 

[021]A memória 116 pode ser um ou mais de uma memór ia 

prontamente disponível, tal como memória de acesso 

aleatório (RAM), memória somente de leitura (ROM), disco 

flexível, disco rígido ou qualquer outra forma de 

armazenamento digital, local ou remoto. Em algumas 

modalidades, um armazenamento (não mostrado) pode 

suplementar ou substituir a memória 116. O armazena mento 

pode incluir qualquer número e tipo de memórias ext ernas 

que sejam acessíveis para o processador 112. Por ex emplo, e 

sem limitação, o armazenamento pode incluir um Cart ão 

Digital Seguro, uma memória Flash externa, uma memó ria 

somente de leitura de disco compacto portátil (CD-R OM), um 

dispositivo de armazenamento ótico, um dispositivo de 

armazenamento magnético ou qualquer combinação adeq uada dos 

indicados acima. 

[022]De uma maneira geral, as instâncias de computa ção 

110 são configuradas para implementar uma ou mais 

aplicações. Somente para propósitos explanativos, c ada 

aplicação está representada como residindo na memór ia 116 

de uma única instância de computação 110 e executan do em um 

processador 112 da única instância de computação 11 0. 
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Entretanto, tal como as pessoas técnica no assunto 

reconhecerão, a funcionalidade de cada aplicação po de ser 

distribuída para qualquer número de outras aplicaçõ es que 

residam nas memórias 116 de qualquer número das ins tâncias 

de computação 110 e executem nos processadores 112 de 

qualquer número das instâncias de computação 110 em  

qualquer combinação. Adicionalmente, a funcionalida de de 

qualquer número de aplicações pode ser consolidada em uma 

única aplicação ou subsistema. 

[023]Em particular, as instâncias de computação 110  são 

configuradas para fornecer avaliação de qualidade d e 

conteúdo de vídeo automatizada para conteúdo de víd eo 

reconstruído. A avaliação de qualidade de conteúdo de vídeo 

pode ser usada para implementar controles de qualid ade 

associados com uma infraestrutura de codificação e de fluxo 

contínuo. Por exemplo, para assegurar uma experiênc ia de 

visualização aceitável, a qualidade de conteúdo de vídeo 

reconstruído e, indiretamente, a importância dos el ementos 

incluídos na infraestrutura de codificação e de flu xo 

contínuo tipicamente são avaliadas em vários pontos  no 

processo de projeto e entrega com base em pontuaçõe s de 

qualidade visual. As pontuações de qualidade visual  são 

então usadas para guiar o desenvolvimento de aplica ções 

(por exemplo, codificadores) e a otimização em temp o real 

de entrega de conteúdo, tais como algoritmos de com utação 

de fluxo que são cientes de qualidade. 

[024]Tal como mostrado, um mecanismo de característ icas 

de treinamento 130, um mecanismo de treinamento 180 , um 

mecanismo de predição 192, uma instância de um extr ator de 

características 140 e um mecanismo de agrupamento t emporal 
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194 residem na memória 116 e executam no processado r 112 

das instâncias de computação 110 diferentes. Em mod alidades 

alternativas, qualquer número de instâncias do meca nismo de 

características de treinamento 130, do mecanismo de  

treinamento 180, do extrator de características 140 , do 

mecanismo de predição 192, do mecanismo de agrupame nto 

temporal 194, do mecanismo de características de 

treinamento 130 e do mecanismo de treinamento 180 p ode 

residir em qualquer número e tipos de memória e exe cutar em 

qualquer número e tipos de dispositivos de processa mento em 

qualquer combinação. 

[025]Durante uma fase de aprendizagem, representada  com 

linhas tracejadas, o mecanismo de características d e 

treinamento 130 e o mecanismo de treinamento 180 tr abalham 

em conjunto para gerar um modelo de qualidade perce ptiva 

190. Para conteúdo de vídeo reconstruído, o modelo de 

qualidade perceptiva 190 associa um conjunto de val ores 

para um conjunto de características com uma pontuaç ão de 

qualidade 184 que se correlaciona com experiência v isual 

humana subjetiva ao ver o conteúdo de vídeo reconst ruído. 

[026]Em operação, o mecanismo de características de  

treinamento 130 adquire uma base de dados de treina mento 

120 e gera a base de dados objetiva 150. A base de dados de 

treinamento 120 inclui, sem limitação, qualquer núm ero das 

fontes 122 e qualquer número das fontes reconstruíd as 124. 

Cada uma das fontes 122 inclui, sem limitação, qual quer 

quantidade e tipo de conteúdo de vídeo. Exemplos de  

conteúdo de vídeo incluem, sem limitação, qualquer parte 

(incluindo tudo) de filmes de longa metragem, episó dios de 

programas de televisão e vídeos de músicas, para ci tar 
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alguns. Cada uma das fontes reconstruídas 124 inclu i, sem 

limitação, conteúdo de vídeo reconstruído que é der ivado do 

conteúdo de vídeo incluído em uma das fontes 122. 

[027]Como uma matéria geral, cada uma das fontes 

reconstruídas 124 reproduz o conteúdo de vídeo incl uído na 

fonte 122 associada tal como transportado para um 

espectador por meio de uma infraestrutura de fluxo contínuo 

e de um dispositivo de exibição. As fontes reconstr uídas 

124 podem ser derivadas das fontes 122 com base em qualquer 

número de parâmetros de codificação e em qualquer m odo 

exequível tecnicamente. Por exemplo, em algumas 

modalidades, três fontes reconstruídas 124 diferent es são 

derivadas de cada uma das fontes 122. Para cada um de três 

conjuntos diferentes de parâmetros de codificação, um 

mecanismo de codificação (não mostrado na figura 1)  

codifica de modo independente a fonte 122(x). Para cada uma 

das três fontes codificadas resultantes, um mecanis mo de 

decodificação (não mostrado na figura 1) decodifica  de modo 

independente a fonte codificada para gerar uma das fontes 

reconstruídas 124 derivadas das fontes 122(x). 

[028]Tal como mostrado, o mecanismo de característi cas 

de treinamento 130 inclui, sem limitação, o extrato r de 

características 140. O extrator de características 140 

computa valores para características. Cada uma das 

características é uma “característica espacial” que  mede 

distorções de vídeo espaciais ou uma “característic a 

temporal” que mede distorções de vídeo temporais. E xemplos 

de distorções de vídeo espaciais incluem, sem limit ação, 

artefatos de compressão, artefatos de escalamento e  ruído 

de grão de filme. Exemplos de distorções de vídeo t emporais 
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incluem, sem limitação, divergência de estimativa d e 

movimento, cintilação e fantasma. 

[029]O extrator de características 140 inclui, sem 

limitação, um extrator espacial 148 e um extrator t emporal 

146. Para cada fonte reconstruída 124(x) e cada 

característica espacial, o extrator espacial 148 co mputa um 

conjunto espacial 172(x) com base na fonte reconstr uída 

124(x) e, opcionalmente, na fonte 122 associada com  a fonte 

reconstruída 124(x). O conjunto espacial 172(x) inc lui, sem 

limitação, um valor de quadro diferente para cada q uadro 

incluído na fonte reconstruída 124(x). 

[030]De modo similar, para cada fonte reconstruída 

124(x) e cada característica temporal, o extrator t emporal 

146 computa um conjunto temporal 174(x) com base na  fonte 

reconstruída 124(x) e na fonte 122 associada com a fonte 

reconstruída 124(x). O conjunto temporal 174(x) inc lui, sem 

limitação, um valor de par de quadros diferente par a cada 

quadro incluído na fonte reconstruída 124(x). Tal c omo 

referido neste documento, um “par de quadros” compr eende 

dois quadros sequenciais, e o valor de par de quadr os é 

associado com o primeiro dos dois quadros sequencia is. Em 

modalidades alternativas, o extrator de característ icas 140 

pode computar qualquer número de valores para uma 

característica particular de uma fonte reconstruída  124 

particular em qualquer modo exequível tecnicamente.  

[031]Para cada característica espacial e cada fonte  

reconstruída 124(x), o mecanismo de características  de 

treinamento 130 realiza operações de agrupamento te mporal 

no conjunto espacial 172(x) associado com a caracte rística 

espacial para determinar um valor espacial 162 para  a 
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característica da fonte reconstruída 124(x). O meca nismo de 

características de treinamento 130 pode realizar qu alquer 

quantidade e tipo de operações de agrupamento tempo ral em 

qualquer modo exequível tecnicamente. Por exemplo, em 

algumas modalidades, o mecanismo de características  de 

treinamento 130 pode estabelecer o valor espacial 1 62 para 

uma dada característica espacial da fonte reconstru ída 

124(x) igual à média dos valores de quadros incluíd os no 

conjunto espacial 172(x) associado com a caracterís tica. De 

modo similar, para cada característica temporal e c ada 

fonte reconstruída 124(x), o mecanismo de caracterí sticas 

de treinamento 130 pode estabelecer o valor tempora l 164 

para uma dada característica temporal da fonte reco nstruída 

124(x) igual à média dos valores de pares de quadro s 

incluídos no conjunto temporal 174(x) associado com  a 

característica. 

[032]Para cada uma das fontes reconstruídas 124, o 

mecanismo de características de treinamento 130 ger a uma 

base de dados de características de treinamento 152  que 

inclui, sem limitação, os valores espaciais 162 e o s 

valores temporais 164 para as características da fo nte 

reconstruída 124. O mecanismo de características de  

treinamento 130 então gera a base de dados objetiva  150 que 

inclui, sem limitação, as bases de dados de caracte rísticas 

de treinamento 152. Consequentemente, se a base de dados de 

treinamento 120 incluir N fontes reconstruídas 124,  então a 

base de dados objetiva 150 inclui N bases de dados de 

características de treinamento 152. Adicionalmente,  se o 

extrator de características 140 computar S conjunto s 

espaciais 172 para S características espaciais e T 
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conjuntos temporais 174 para T características temp orais, 

então cada uma das bases de dados de característica s de 

treinamento 152 inclui S valores espaciais 162 e T valores 

temporais 164. 

[033]O mecanismo de treinamento 180 gera o modelo d e 

qualidade perceptiva 190 baseado na base de dados o bjetiva 

150 e na base de dados subjetiva 182. A base de dad os 

subjetiva 182 inclui, sem limitação, uma pontuação de 

qualidade 184 de cada uma das fontes reconstruídas 142. A 

pontuação de qualidade 184(x) para a fonte reconstr uída 

142(x) é gerada com base em visualizações de pessoa s da 

fonte reconstruída 142(x). Mais especificamente, à medida 

que espectadores assistem a fonte reconstruída 142( x) em 

dispositivos de exibição, os espectadores taxam 

pessoalmente a qualidade visual designando pontuaçõ es 

personalizadas. As pontuações personalizadas são en tão 

agregadas para gerar a pontuação de qualidade 184(x ). 

[034]O mecanismo de treinamento 180 implementa qual quer 

número e tipo de algoritmos de aprendizado de máqui na em 

qualquer modo exequível tecnicamente para gerar o m odelo de 

qualidade perceptiva 190 baseado na base de dados o bjetiva 

150 e na base de dados subjetiva 182. Exemplos de 

algoritmos de aprendizado de máquina incluem, sem 

limitação, algoritmos de máquina de vetores de supo rte, 

algoritmos de rede neural artificial e algoritmos d e 

floresta aleatória, para citar alguns. De uma manei ra 

geral, para cada uma das fontes reconstruídas 124(x ), o 

modelo de qualidade perceptiva 190 é treinado com b ase na 

associação entre os valores espaciais 162 e os valo res 

temporais 164 incluídos na base de dados objetiva 1 50(x) e 
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na pontuação de qualidade 184(x) incluída na base d e dados 

subjetiva 182. Em modalidades alternativas, o mecan ismo de 

treinamento 180 pode treinar o modelo de qualidade 

perceptiva 190 em qualquer nível de granularidade e xequível 

tecnicamente (por exemplo, com base em associar val ores de 

quadros para os recursos com pontuações de qualidad e de 

quadros). 

[035]Notavelmente, independente da granularidade na  

qual o mecanismo de treinamento 180 treina o modelo  de 

qualidade perceptiva 190, o modelo de qualidade per ceptiva 

190 associa um conjunto de valores para o conjunto de 

características em qualquer dada granularidade a um a 

pontuação na mesma granularidade. Mais precisamente , o 

modelo de qualidade perceptiva 190 associa um conju nto de S 

valores para o conjunto de S características espaci ais e um 

conjunto de T valores para o conjunto de T caracter ísticas 

temporais com uma pontuação que prediz uma qualidad e visual 

percebida associada. Por exemplo, o modelo de quali dade 

perceptiva 190 associa um conjunto de S valores de quadros 

para as características espaciais do primeiro quadr o e um 

conjunto de T valores de pares de quadros para as 

características temporais do primeiro quadro a uma 

pontuação de quadro que representa a qualidade visu al 

percebida do primeiro quadro. 

[036]Durante uma fase de predição, representada com  

linhas contínuas, o extrator de características 140 , o 

mecanismo de predição 192 e o mecanismo de agrupame nto 

temporal 194 trabalham em conjunto para predizer a 

pontuação de qualidade 184 de um alvo reconstruído 144 com 

base no modelo de qualidade perceptiva 190, no alvo  
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reconstruído 144 e em um alvo 142. O extrator de 

características 140, o mecanismo de predição 192 e o 

mecanismo de agrupamento temporal 194 são referidos  

coletivamente neste documento como uma “aplicação d e 

predição”. O alvo reconstruído 144 inclui, sem limi tação, 

conteúdo de vídeo reconstruído que é derivado do co nteúdo 

de vídeo incluído no alvo 142. O alvo 142 inclui, s em 

limitação, qualquer quantidade e tipo de conteúdo d e vídeo. 

[037]O alvo reconstruído 144 reproduz o conteúdo de  

vídeo incluído na fonte 122 associada tal como tran sportado 

para um espectador por meio de uma infraestrutura d e fluxo 

contínuo e de um dispositivo de exibição. O alvo 

reconstruído 144 pode ser gerado em qualquer modo e xequível 

tecnicamente. Por exemplo, em algumas modalidades, um 

codificador codifica o alvo 142 com base em uma est ratégia 

de codificação de taxa constante para gerar um alvo  

codificado. Subsequentemente, um decodificador deco difica o 

alvo codificado para gerar o alvo reconstruído 144.  

[038]Para cada característica espacial associada co m o 

modelo de qualidade perceptiva 190, o extrator espa cial 148 

computa o conjunto espacial 172 com base no alvo 

reconstruído 144 e, opcionalmente, no alvo 142. Par a cada 

característica temporal associada com o modelo de q ualidade 

perceptiva 190, o extrator temporal 146 computa o c onjunto 

temporal 174 com base no alvo reconstruído 144 e no  alvo 

142. Deste modo, para cada quadro incluído no alvo 

reconstruído 144, o extrator de características 140  computa 

um valor de quadro diferente para cada característi ca 

espacial e um valor de par de quadros diferente par a cada 

característica temporal. 
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[039]Para cada quadro incluído no alvo reconstruído  

144, o mecanismo de predição 192 gera uma pontuação  de 

quadro com base nos valores de quadros associados c om o 

quadro, nos valores de pares de quadros associados com o 

quadro e no modelo de qualidade perceptiva 190. Por  

exemplo, para o primeiro quadro incluído no alvo 

reconstruído 144, o mecanismo de predição 192 deter mina um 

primeiro conjunto de valores para as característica s com 

base nas primeiras entradas dos conjuntos espaciais  172 e 

nas primeiras entradas dos conjuntos temporais 174.  O 

mecanismo de predição 192 então determina a pontuaç ão de 

quadro para o primeiro quadro com base no primeiro conjunto 

de valores para as características e no modelo de q ualidade 

perceptiva 190. Em modalidades alternativas, o meca nismo de 

predição 192 pode computar pontuações para qualidad e visual 

percebida em qualquer nível de granularidade com ba se em 

valores para as características no mesmo nível de 

granularidade e no modelo de qualidade perceptiva 1 90. 

[040]Subsequentemente, o mecanismo de agrupamento 

temporal 194 determina a pontuação de qualidade 184  do alvo 

reconstruído 144 com base na média aritmética das 

pontuações de quadros. Mais especificamente, o meca nismo de 

agrupamento temporal 184 soma todas as pontuações d e 

quadros e então divide a soma pelo número total de quadros 

para computar a pontuação de qualidade 184. Portant o, a 

pontuação de qualidade 184 representa uma qualidade  visual 

média através dos quadros incluídos no alvo reconst ruído 

144. Finalmente, o mecanismo de agrupamento tempora l 194 

transmite ou exibe a pontuação de qualidade 184 do alvo 

reconstruído 144 para avaliação de conteúdo de víde o de 
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fluxo contínuo. 

[041]Em modalidades alternativas, o mecanismo de 

agrupamento temporal 194 pode determinar a pontuaçã o de 

qualidade 184 do alvo reconstruído 144 com base nas  

pontuações de quadros em qualquer modo exequível 

tecnicamente. Por exemplo, em algumas modalidades, o 

mecanismo de agrupamento temporal 194 pode realizar  

operações de agrupamento de histerese que imitam a 

variância relativamente uniforme de pontuações de o piniões 

de pessoas em resposta às mudanças em qualidade de vídeo. 

Mais precisamente, o mecanismo de agrupamento tempo ral 194 

pode realizar ambas de operações de passa-baixa lin eares e 

operações de ponderação (ordem de classificação) nã o 

lineares nas pontuações de quadros para gerar a pon tuação 

de qualidade 184 do alvo reconstruído 144. 

[042]Em algumas modalidades alternativas, o mecanis mo 

de agrupamento temporal 194 determina uma pontuação  de 

qualidade diferente 184 de cada bloco do alvo recon struído 

144 em vez de uma única pontuação de qualidade 184 para o 

alvo reconstruído 144. Tal como referido aqui, um “ bloco” 

tipicamente corresponde a uma cena, e uma cena é um a 

sequência de quadros onde as características espaço -

temporais são aproximadamente constantes. Para comp utar a 

pontuação de qualidade 184 de um bloco particular d o alvo 

reconstruído 144, o mecanismo de agrupamento tempor al 194 

computa a média aritmética das pontuações de quadro s para o 

subconjunto dos quadros que estão incluídos no bloc o. 

[043]Uma limitação de predizer a qualidade de conte údo 

de vídeo reconstruído por meio de um modelo de qual idade 

perceptiva convencional é que modelos de qualidades  
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perceptivas convencionais tipicamente são desprovid os de 

robustez. Por exemplo, se nenhuma das característic as 

associadas com um modelo de qualidade perceptiva 

convencional refletir certos tipos de distorções, e ntão o 

modelo de qualidade perceptiva convencional é incap az de 

predizer precisamente percepção humana da qualidade  de 

conteúdo de vídeo reconstruído que inclui tais dist orções. 

[044]Um modelo de qualidade perceptiva convencional  

tipicamente é associado com múltiplas característic as 

espaciais e com uma única característica temporal. As 

características espaciais podem incluir, sem limita ção, 

qualquer número de características de medidas de de feitos 

aditivos (ADM), características avaliadoras de qual idades 

de imagens espaciais ocultas ou sem referência e 

características de fidelidade de informação visual (VIF), 

para citar algumas. A característica temporal é uma  

característica de diferença de quadro. Para um dado  par de 

quadros, um extrator temporal convencional computa 

diferenças por pixel em luminância entre os dois qu adros. O 

extrator temporal então estabelece o valor de par d e 

quadros para a característica de diferença de quadr o igual 

à média das diferenças por pixel em luminância. 

[045]Entretanto, tal como demonstrado por meio de 

benchmarking conduzido usando a Base de Dados de Qualidade 

de Vídeo LIVE de domínio público, a característica de 

diferença de quadro não mede precisamente a degrada ção de 

qualidade percebida atribuível a muitos tipos de di storções 

de vídeo temporais complexas. Exemplos de distorçõe s de 

vídeo temporais complexas incluem, sem limitação, 

divergências de estimativas de movimento, cintilaçã o e 
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fantasma. Por causa de a característica de diferenç a de 

quadro ser uma medida não confiável de distorções d e vídeo 

temporais complexas, modelos de qualidades percepti vas 

convencionais são incapazes de predizer vigorosamen te a 

qualidade visual percebida de conteúdo de vídeo 

reconstruído. 

Implementação de Características Temporais Precisas  

[046]Para abordar os problemas indicados acima, o 

sistema 100 estabelece múltiplas características te mporais 

que emulam aspectos de como o sistema visual humano  

processa informação visual. Por exemplo, tal como d escrito 

em combinação com a figura 2, por causa de o sistem a visual 

humano processar informação visual em múltiplas esc alas, o 

extrator temporal 146 computa valores de pares de q uadros 

para múltiplas características temporais, onde cada  

característica temporal é associada com uma escala 

diferente. Em modalidades alternativas, o extrator temporal 

146 pode computar valores de pares de quadros para qualquer 

número de características temporais em qualquer mod o 

exequível tecnicamente que assegure que múltiplas e scalas 

são representadas. De uma maneira geral, o extrator  

temporal 146 computa valores de pares de quadros pa ra 

características temporais que são relevantes de for ma 

perceptiva e, conjuntamente, mede precisamente degr adação 

de qualidade percebida atribuível às distorções de vídeo 

temporais complexas. 

[047]Será percebido que o sistema 100 mostrado nest e 

documento é ilustrativo e que variações e modificaç ões são 

possíveis. Por exemplo, a funcionalidade fornecida pelo 

mecanismo de características de treinamento 130, pe lo 
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mecanismo de treinamento 180, pelo extrator de 

características 140, pelo extrator espacial 148, pe lo 

extrator temporal 146, pelo mecanismo de predição 1 92 e 

pelo mecanismo de agrupamento temporal 194 tal como  

descrita neste documento pode ser integrada a qualq uer 

número de aplicações de software (incluindo uma) e qualquer 

número de componentes do sistema 100 ou distribuída  para os 

mesmos. Adicionalmente, a topologia de conexão entr e as 

várias unidades na figura 1 pode ser modificada tal  como 

desejado. 

[048]A figura 2 é uma ilustração mais detalhada do 

extrator temporal 146 da figura 1, de acordo com vá rias 

modalidades da presente invenção. Tal como mostrado , o 

extrator temporal 146 inclui, sem limitação, um mec anismo 

de comparação de quadros 220, um mecanismo de subam ostragem 

240, um mecanismo de filtragem espacial 250, um mec anismo 

de entropia 270, um mecanismo de comparação de entr opia 280 

e um mecanismo de agrupamento espacial 290. 

[049]De uma maneira geral, o extrator temporal 146 gera 

valores para as características temporais de conteú do de 

vídeo reconstruído com base no conteúdo de vídeo 

reconstruído e no conteúdo de vídeo do qual o conte údo de 

vídeo reconstruído é derivado. Notavelmente, cada u ma das 

características temporais é associada com uma escal a 

diferente 250. O conteúdo de vídeo reconstruído pod e ser 

qualquer uma das fontes reconstruídas 124 ou o alvo  

reconstruído 144. Somente para propósitos explanati vos, o 

extrator temporal 146 é descrito na figura 2 no con texto de 

gerar o conjunto temporal 174(1) para uma primeira 

característica temporal do alvo reconstruído 144. 

Petição 870200098539, de 06/08/2020, pág. 36/89



22/56 
 

 

[050]Tal como mostrado, o alvo reconstruído 144 inc lui, 

sem limitação, os quadros 210(1)-210(F), onde F é q ualquer 

número inteiro maior que 1. Em um modo complementar , o alvo 

142 inclui, sem limitação, os quadros 210’(1)-210’( F). 

Somente para propósitos explanativos, um objeto que  está 

associado com o alvo 142 é distinguido de um objeto  

comparável que está associado com o alvo reconstruí do 144 

com um símbolo de plica (isto é,’) que adorna o núm ero de 

referência. Tal como descrito em combinação com a f igura 1, 

cada um de o alvo reconstruído 144 e o alvo 142 est á 

associado com F quadros 210 e F pares de quadros. 

[051]Em operação, o mecanismo de comparação de quad ros 

220(1) computa as matrizes de diferenças de quadros  230(1)-

230(F) com base no alvo reconstruído 144. Cada matr iz de 

diferenças de quadros 230 é associada com um par de  quadros 

diferente. De uma maneira geral, para computar a ma triz de 

diferenças de quadros 230(x), o mecanismo de compar ação de 

quadros 220(1) realiza operações de comparação por pixel 

entre os quadros 210(x) e 210(x+1) para determinar 

diferenças de luminância por pixel. Portanto, cada 

localização de pixel incluída no mapa de diferenças  de 

quadros 230(x) especifica uma diferença de luminânc ia por 

pixel diferente. Em um modo análogo, o mecanismo de  

comparação de quadros 220(2) independentemente comp uta as 

matrizes de diferenças de quadros 230’(1)-230’(F) c om base 

no alvo 142. 

[052]O mecanismo de subamostragem 240(1) 

independentemente realiza operações de subamostrage m em 

cada uma das matrizes de diferenças de quadros 230( 1)-

230(F) com base na escala 250(1) associada com a pr imeira 
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característica temporal para gerar, respectivamente , as 

matrizes de diferenças de quadros (FD) escaladas 24 2(1)-

242(F). Tal como mostrado, a escala 250(1) é igual a 2. Em 

modalidades alternativas, a primeira característica  

temporal pode ser associada com qualquer escala 250  em 

qualquer modo tecnicamente viável. O mecanismo de 

subamostragem 240(1) pode realizar qualquer número e tipo 

de operações de subamostragem com base na escala 25 0(1). De 

uma maneira geral, se cada uma das matrizes de dife renças 

de quadros 230 incluir N por M pixels e a escala 24 0(1) for 

Q, então cada uma das matrizes de diferenças de qua dros 

escaladas 242 inclui N/Q por M/Q pixels. Em um modo  

análogo, o mecanismo de subamostragem 240(2) 

independentemente realiza operações de subamostrage m em 

cada uma das matrizes de diferenças de quadros 230’ (1)-

230’(F) com base na escala 240(1) para gerar, 

respectivamente, as matrizes de diferenças de quadr os 

escaladas 242’(1)-242’(F). 

[053]O mecanismo de filtragem espacial 250(1) 

independentemente processa cada uma das matrizes de  

diferenças de quadros escaladas 242(1)-242(F) para gerar, 

respectivamente, as matrizes subtraídas médias loca is 

262(1)-262(F). Para processar a matriz de diferença s de 

quadros escalada 242(x), o mecanismo de filtragem e spacial 

250(1) realiza um processo de filtragem espacial lo calizado 

de duas etapas que aproxima filtragem de passa-band a da 

matriz de diferenças de quadros escalada 242(x). Pr imeiro, 

o mecanismo de filtragem espacial 250(1) filtra a m atriz de 

diferenças de quadros escalada 242(x) com um filtro  

gaussiano isotrópico espacial para gerar uma matriz  de 
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diferenças de quadros escalada de média localmente (não 

mostrada). O mecanismo de filtragem espacial 250(1)  então 

subtrai a matriz de diferenças de quadros escalada de média 

localmente da matriz de diferenças de quadros escal ada 

242(x) para gerar a matriz subtraída média local 26 2(x). Em 

um modo análogo, o mecanismo de filtragem espacial 250(2) 

independentemente processa cada uma das matrizes de  

diferenças de quadros escaladas 242’(1)-242’(F) par a gerar, 

respectivamente, as matrizes subtraídas médias loca is 

262’(1)-262’(F). 

[054]O mecanismo de entropia 270(1) independentemen te 

realiza operações de condicionamento em cada uma da s 

matrizes subtraídas médias locais 262(1)-262(F) par a gerar, 

respectivamente, as matrizes de entropias ponderada s 

272(1)-272(F). Notavelmente, as operações de 

condicionamento estão relacionadas com processo de 

normalização divisor que é conhecido para ocorrer n o córtex 

visual primário (área V1). Para processar a matriz 

subtraída média local 262(x), o mecanismo de filtra gem 

espacial 250(1) designa as amostras incluídas na ma triz 

subtraída média local 262(x) para blocos de sobrepo sição, 

onde cada bloco inclui um conjunto de bxb de amostr as 

vizinhas. O mecanismo de filtragem espacial 250(1) então 

estima uma matriz de covariância de bxb com base no s blocos 

de sobreposição. O mecanismo de filtragem espacial 250(1) 

também particiona as amostras incluídas na matriz s ubtraída 

média local 262(x) em blocos de bxb não de sobrepos ição. 

Para cada bloco não de sobreposição, o mecanismo de  

filtragem espacial 250(1) computa a variância do bl oco não 

de sobreposição. 
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[055]Subsequentemente, para cada bloco não de 

sobreposição, o mecanismo de filtragem espacial 250 (1) 

computa um valor de entropia para o bloco não de 

sobreposição com base na matriz de covariância. Fin almente, 

para cada bloco não de sobreposição, o mecanismo de  

filtragem espacial 250(1) pondera o valor de entrop ia do 

bloco não de sobreposição pela variância do bloco n ão de 

sobreposição por meio de uma função logarítmica par a 

computar um valor de entropia ponderado. Portanto, a matriz 

de entropia ponderada 272(x) inclui, sem limitação,  um 

valor de entropia ponderado para cada bloco não de 

sobreposição. Em um modo análogo, o mecanismo de fi ltragem 

espacial 250(2) independentemente processa cada uma  das 

matrizes subtraídas médias locais 262’(1)-262’(F) p ara 

gerar, respectivamente, as matrizes de entropias po nderadas 

272’(1)-272’(F). 

[056]O mecanismo de diferença de entropia 280 compu ta 

as matrizes de diferenças de entropias 282(1)-282(F ) com 

base nas matrizes de entropias ponderadas 272(1)-27 2(F) 

associadas com o alvo reconstruído 144 e nas matriz es de 

entropias ponderadas 272’(1)-272’(F) associadas com  o alvo 

142. Mais especificamente, para computar a matriz d e 

diferença de entropia 282(x), o mecanismo de difere nça de 

entropia 280 computa a diferença entre cada um dos valores 

de entropia ponderados incluídos na matriz de entro pia 

ponderada 272(x) e o valor de entropia ponderado 

correspondente incluído na matriz de entropia ponde rada 

272’(x). Portanto, a matriz de diferença de entropi a 282(x) 

inclui, sem limitação, um “valor de diferença de en tropia” 

para cada bloco não de sobreposição. 
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[057]O mecanismo de agrupamento espacial 290 realiz a 

operações de agrupamento espacial para gerar o conj unto 

temporal 174(1) com base nas matrizes de diferenças  de 

entropias 282. Tal como mostrado, o conjunto tempor al 

174(1) inclui, sem limitação, os valores de pares d e 

quadros 264(1)-264(x). Cada um dos valores de pares  de 

quadros 264 incluídos no conjunto temporal 174(1) 

especifica um valor para a primeira característica temporal 

de um par de quadros diferente dos pares de quadros  

incluídos no alvo reconstruído 144. Para computar o  valor 

de par de quadros 264(x), o mecanismo de agrupament o 

espacial 290 calcula a média dos valores de diferen ças de 

entropias de todos os blocos não de sobreposição in cluídos 

na matriz de diferença de entropia 282(x). 

[058]Em modalidades alternativas, o mecanismo de 

agrupamento espacial 290 pode agregar os valores de  

diferenças de entropias incluídos na matriz de dife rença de 

entropia 282(x) em qualquer modo exequível tecnicam ente 

para gerar o valor de par de quadros 264(x). 

Vantajosamente, diferenças de entropias entre conte údo de 

vídeo reconstruído e o conteúdo de vídeo do qual o conteúdo 

de vídeo reconstruído é derivado se correlacionam c om 

avaliações humanas subjetivas da qualidade do conte údo de 

vídeo reconstruído. 

[059]Notavelmente, uma segunda característica tempo ral 

é associada com a escala 250(2) de 3 e uma terceira  

característica temporal é associada com a escala 24 0(3) de 

4. Ao computar o conjunto temporal 174(2), os mecan ismos de 

subamostragem 240(1) e 240(2) realizam operações de  

subamostragem com base na escala 240(2) de 3. Ao co mputar o 
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conjunto temporal 174(3), os mecanismos de subamost ragem 

240(1) e 240(2) realizam operações de subamostragem  com 

base na escala 240(3) de 4. As operações do mecanis mo de 

comparação de quadros 220, do mecanismo de filtrage m 

espacial 250, do mecanismo de entropia 270, do meca nismo de 

comparação de entropia 280 e do mecanismo de agrupa mento 

espacial 290 não são alteradas com base na escala 2 50. 

Vantajosamente, computar características temporais em 

múltiplas escalas reflete processamento de múltipla s 

escalas inerente ao sistema de visão humana. 

[060]Notar que as técnicas descritas neste document o 

são ilustrativas em vez de restritivas, e podem ser  

alteradas sem divergir do espírito e escopo mais am plos da 

invenção. Muitas modificações e variações na funcio nalidade 

fornecida pelo extrator temporal 146, pelo mecanism o de 

comparação de quadros 220, pelo mecanismo de subamo stragem 

240, pelo mecanismo de filtragem espacial 250, pelo  

mecanismo de entropia 270, pelo mecanismo de compar ação de 

entropia 280 e pelo mecanismo de agrupamento espaci al 290 

estarão aparentes para as pessoas de conhecimento c omum na 

técnica sem divergir do escopo e espírito das modal idades 

descritas. 

[061]Por exemplo, em várias modalidades, o extrator  

temporal 146 pode ser configurado para computar val ores 

para qualquer número de características temporais c om base 

em qualquer uma das matrizes em qualquer número das  escalas 

250. Por exemplo, o extrator temporal 146 pode comp utar 

valores de pares de quadros para uma primeira 

característica de diferença de quadro com base nas matrizes 

de diferenças de quadros 230 e 230’. O extrator tem poral 
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146 pode computar valores de pares de quadros para uma 

segunda característica de diferença de quadro com b ase nas 

matrizes de diferenças de quadros 242 e 242’ que es tão 

associadas com a escala 250 de 2. O extrator tempor al pode 

computar valores de pares de quadros para uma prime ira 

característica de entropia com base nas matrizes de  

diferenças de entropias 282 que estão associadas co m a 

escala 250 de 2. Finalmente, o extrator temporal po de 

computar valores de pares de quadros para uma segun da 

característica de entropia com base nas matrizes de  

diferenças de entropias 282 que estão associadas co m a 

escala 250 de 3. 

[062]A figura 3 é um fluxograma de etapas de método  

para computar uma pontuação de qualidade para conte údo de 

vídeo reconstruído, de acordo com várias modalidade s da 

presente invenção. Embora as etapas de método sejam  

descritas com referência para os sistemas das figur as 1-2, 

as pessoas técnicas no assunto entenderão que qualq uer 

sistema configurado para implementar as etapas de m étodo, 

em qualquer ordem, está dentro do escopo da present e 

invenção. 

[063]Tal como mostrado, um método 300 começa na eta pa 

302, onde o mecanismo de comparação de quadros 220 gera as 

matrizes de diferenças de quadros 230 com base no a lvo 

reconstruído 144 e as matrizes de diferenças de qua dros 

230’ com base no alvo 142. Na etapa 304, o extrator  

temporal 146 seleciona a primeira característica te mporal e 

a escala 250(1) associada com a primeira caracterís tica 

temporal. Na etapa 306, o mecanismo de subamostrage m 240 

subamostra as matrizes de diferenças de quadros 230  e as 
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matrizes de diferenças de quadros 230’ com base na escala 

selecionada 250 para gerar, respectivamente, as mat rizes de 

diferenças de quadros escaladas 242 e as matrizes d e 

diferenças de quadros escaladas 242’. 

[064]Na etapa 308, para cada uma das matrizes de 

diferenças de quadros escaladas 242, o mecanismo de  

filtragem espacial 250 independentemente realiza op erações 

de filtragem espacial localizada na matriz de difer enças de 

quadros 242 para gerar a matriz subtraída média loc al 262 

correspondente. Em um modo análogo, para cada uma d as 

matrizes de diferenças de quadros escaladas 242’, o  

mecanismo de filtragem espacial 250 independentemen te 

realiza operações de filtragem espacial localizada na 

matriz de diferenças de quadros escalada 242’ para gerar a 

matriz subtraída média local 262’ correspondente. 

[065]Na etapa 310, para cada uma das matrizes 

subtraídas médias locais 262, o mecanismo de entrop ia 270 

realiza operação de condicionamento na matriz subtr aída 

média local 262 para computar a matriz de entropia 

ponderada 272. Em um modo análogo, para cada uma da s 

matrizes subtraídas médias locais 262’, o mecanismo  de 

entropia 270 realiza operação de condicionamento na  matriz 

subtraída média local 262’ para computar a matriz d e 

entropia ponderada 272’. 

[066]Na etapa 312, o mecanismo de diferença de entr opia 

280 compara as matrizes de entropias ponderadas 272  

associadas com o alvo reconstruído 144 às matrizes de 

entropias ponderadas 272’ associadas com o alvo 142  para 

computar as matrizes de diferenças de entropias 282 . Mais 

especificamente, para computar a matriz de diferenç a de 
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entropia 282(x), o mecanismo de diferença de entrop ia 280 

computa a diferença entre cada um dos valores de en tropia 

ponderados incluídos na matriz de entropia ponderad a 272(x) 

e o valor de entropia ponderado correspondente incl uído na 

matriz de entropia ponderada 272’(x). Na etapa 314,  para 

cada uma das matrizes de diferenças de entropias 28 2, o 

mecanismo de agrupamento espacial 290 realiza opera ções de 

agrupamento espacial para computar o valor de par d e 

quadros 264(x) incluído no conjunto temporal 174 as sociado 

com a característica temporal selecionada. 

[067]Na etapa 316, o extrator temporal 146 determin a se 

a característica temporal selecionada é a última 

característica temporal. Se, na etapa 316, o extrat or 

temporal 146 determinar que a característica tempor al 

selecionada não é a última característica temporal,  então o 

método 300 prossegue para a etapa 318. Na etapa 318 , o 

extrator temporal 146 seleciona a próxima caracterí stica e 

a escala 250 associada, e o método 300 retorna para  a etapa 

306, onde o mecanismo de subamostragem 240 subamost ra as 

matrizes de diferenças de quadros 230 e as matrizes  de 

diferenças de quadros 230’ com base na escala 250 

selecionada. 

[068]Se, entretanto, na etapa 316, o extrator tempo ral 

146 determinar que a característica temporal seleci onada é 

a última característica temporal, então o método 30 0 

prossegue diretamente para a etapa 320. Na etapa 32 0, para 

cada característica espacial, o extrator espacial 1 46 

computa valores de quadros com base no alvo reconst ruído 

144 e, opcionalmente, no alvo 142. Na etapa 322, pa ra cada 

um dos quadros 210, o mecanismo de predição 192 ger a uma 
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pontuação de quadro com base nos valores de quadros  

associados com o quadro, nos valores de pares de qu adros 

associados com o quadro e no modelo de qualidade pe rceptiva 

190. 

[069]Na etapa 324, o mecanismo de agrupamento tempo ral 

194 realiza operações de agrupamento temporal nas 

pontuações de quadros para determinar a pontuação d e 

qualidade 184 do alvo reconstruído 144. O mecanismo  de 

agrupamento temporal 194 pode realizar qualquer núm ero e 

tipo de operações de agrupamento temporal para agre gar as 

pontuações de quadros. Por exemplo, em algumas moda lidades, 

o mecanismo de agrupamento temporal 194 determina a  

pontuação de qualidade 184 do alvo reconstruído 144  com 

base na média aritmética das pontuações de quadros.  O 

mecanismo de agrupamento temporal 194 então transmi te ou 

exibe a pontuação de qualidade 184 do alvo reconstr uído 144 

para avaliação de conteúdo de vídeo de fluxo contín uo. O 

método 300 então termina. 

[070]Vantajosamente, qualquer número das pontuações  de 

qualidade 184 pode ser agregado para gerar uma pont uação de 

qualidade agregada como parte de avaliar a qualidad e visual 

de conteúdo de mídia de fluxo contínuo. Por exemplo , uma 

aplicação de painel que monitora um serviço de flux o 

contínuo em uma base diária pode indicar a saúde do  serviço 

de fluxo contínuo com base na pontuação de qualidad e 

agregada. De uma maneira geral, a não ser que uma m udança 

ocorra para o serviço de fluxo contínuo, a pontuaçã o de 

qualidade agregada permanece estável. Consequenteme nte, um 

desvio na pontuação de qualidade agregada entre um dia 

particular e o dia imediatamente precedente indica uma 
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mudança para o serviço de fluxo contínuo (por exemp lo, um 

problema ou um melhoramento) que impacta a qualidad e visual 

do conteúdo de mídia de fluxo contínuo. Em contrast e, se 

uma mudança para o serviço de fluxo contínuo não fo r 

proposta para afetar a qualidade visual do conteúdo  de 

mídia de fluxo contínuo, então a pontuação de quali dade 

agregada pode fornecer confirmação de que a qualida de 

visual do conteúdo de mídia de fluxo contínuo não f oi 

afetada. Por exemplo, se uma nova codificação para um 

telefone inteligente economizar largura de banda en quanto 

que preservando qualidade visual, então a pontuação  de 

qualidade agregada permanece estável enquanto que u ma taxa 

de bits ponderada em tempo diminui. 

[071]Em um outro exemplo, uma aplicação de teste de  A/B 

compara um grupo de controle de sessões de fluxo co ntínuo 

com um ou mais grupos de tratamento de sessões de f luxo 

contínuo. Um grupo de tratamento difere do grupo de  

controle em exatamente um parâmetro chave. A pontua ção de 

qualidade agregada indica se a qualidade visual do conteúdo 

de mídia de fluxo contínuo é impactada pela diferen ça no 

parâmetro chave. Por exemplo, se o grupo de tratame nto usar 

uma nova codificação e o grupo de controle usar uma  

codificação corrente, então a aplicação de teste de  A/B 

pode comparar a pontuação de qualidade agregada par a o 

grupo de controle e a pontuação de qualidade agrega da para 

o grupo de tratamento. Os resultados da comparação indicam 

se a nova codificação impacta a qualidade visual de  

conteúdo de mídia de fluxo contínuo para os grupos de 

tratamento. 

Predizendo Qualidade Visual Com Base em Modelos de 
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Qualidades Perceptivas Complementares 

[072]Tal como as pessoas técnicas no assunto 

reconhecerão, à medida que o número de característi cas 

associadas com o modelo de qualidade perceptiva 190  

aumenta, a probabilidade de sobreajuste do modelo d e 

qualidade perceptiva 190 também aumenta. Quando o m odelo de 

qualidade perceptiva 190 sofre sobreajuste, o model o de 

qualidade perceptiva 190 modela idiossincrasias nos  dados 

de treinamento (por exemplo, na base de dados objet iva 150 

e na base de dados subjetiva 184). Consequentemente , um 

modelo de qualidade perceptiva 190 com sobreajuste 

frequentemente é incapaz de predizer precisamente a  

pontuação de qualidade 184 de conteúdo de vídeo 

reconstruído que não está incluído na base de dados  de 

treinamento 120. Para reduzir a probabilidade de 

sobreajuste de um único modelo de qualidade percept iva 190, 

algumas modalidades da presente invenção implementa m 

múltiplos modelos de qualidades perceptivas complem entares 

190. 

[073]A figura 4 é uma ilustração conceitual de um 

sistema de conjunto 400 configurado para implementa r um ou 

mais aspectos da presente invenção. Tal como mostra do, o 

sistema de conjunto 400 inclui, sem limitação, qual quer 

número das instâncias de computação 110. Tal como m ostrado, 

um mecanismo de treinamento de conjunto 410 reside na 

memória 112 e executa no processador de uma das ins tâncias 

de computador 110. Um mecanismo de predição de conj unto 490 

reside na memória 112 e executa no processador 116 de uma 

outra instância de computador 110. Em modalidades 

alternativas, o mecanismo de treinamento de conjunt o 410 e 
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o mecanismo de predição de conjunto 490 podem resid ir em 

qualquer número e tipo de memórias e executar em qu alquer 

número e tipo de dispositivos de processamento em q ualquer 

combinação. O mecanismo de predição de conjunto 490  é 

também referido neste documento como uma “aplicação  de 

predição de conjunto”. 

[074]O mecanismo de treinamento de conjunto 410 inc lui, 

sem limitação, um designador de características 420  e duas 

instâncias do mecanismo de treinamento 180. O desig nador de 

características 420 recebe um conjunto de caracterí sticas 

completo 412 que inclui qualquer número de caracter ísticas 

e gera os dois conjuntos de características 422(1) e 

422(2). Mais precisamente, o designador de caracter ísticas 

420 designa cada uma das características incluídas no 

conjunto de características completo 412 para pelo menos um 

dos conjuntos de características 422. 

[075]O designador de características 420 pode ser 

configurado para designar cada uma das característi cas 

incluídas no conjunto de características completo 4 12 para 

pelo menos um dos conjuntos de características 422 em 

qualquer modo exequível tecnicamente. Por exemplo, em 

algumas modalidades, o designador de característica s 420 

gera os conjuntos de características 422 com base e m 

entrada de usuário recebida por meio de uma interfa ce 

gráfica de usuário (não mostrada). Em outras modali dades, o 

designador de características 420 gera os conjuntos  de 

características 422 com base em qualquer número de 

heurísticas que otimizam qualquer número e tipo de 

critérios. 

[076]Somente para propósitos explanativos, o conjun to 
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de características completo 412 representado na fig ura 4 

inclui cinco características espaciais e quatro 

características temporais. As cinco características  

espaciais incluem uma característica VIF e quatro 

características ADM (associadas com quatro escalas 250 

diferentes). As quatro características temporais in cluem 

uma característica de diferença de quadro e três 

características de entropia (associadas com três es calas 

250 diferentes). O designador de características 42 0 

designa as cinco características espaciais para amb os de o 

conjunto de características 422(1) e o conjunto de 

características 422(2), a característica de diferen ça de 

quadro para o conjunto de características 422(1) e as três 

características de entropia para o conjunto de 

características 422(2). 

[077]Subsequentemente, o mecanismo de treinamento d e 

conjunto 410 configura o mecanismo de treinamento 1 80(1) 

para gerar o modelo de qualidade perceptiva 190(1) baseado 

na base de dados subjetiva 182 e na parte da base d e dados 

objetiva 150 que especifica valores para as caracte rísticas 

incluídas no conjunto de características 422(1). Em  

contraste, o mecanismo de treinamento de conjunto 4 10 

configura o mecanismo de treinamento 180(2) para ge rar o 

modelo de qualidade perceptiva 190(2) baseado na ba se de 

dados subjetiva 182 e na parte da base de dados obj etiva 

150 que especifica valores para as características 

incluídas no conjunto de características 422(2). 

[078]Em modalidades alternativas, o mecanismo de 

treinamento de conjunto 410 inclui dois mecanismos de 

treinamento diferentes que implementam algoritmos d e 
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aprendizado de máquina diferentes. O mecanismo de 

treinamento de conjunto 410 configura o primeiro me canismo 

de treinamento para gerar o modelo de qualidade per ceptiva 

190(1) baseado na base de dados subjetiva 182 e na parte da 

base de dados objetiva 150 que especifica valores p ara as 

características incluídas no conjunto de caracterís ticas 

422(1). O mecanismo de treinamento de conjunto 410 

configura o segundo mecanismo de treinamento para g erar o 

modelo de qualidade perceptiva 190(2) baseado na ba se de 

dados subjetiva 182 e na parte da base de dados obj etiva 

150 que especifica valores para as características 

incluídas no conjunto de características 422(2). 

[079]De uma maneira geral, o modelo de qualidade 

perceptiva 190(1) associa um conjunto de valores pa ra o 

conjunto de características 422(1) com uma primeira  

pontuação de qualidade, e o modelo de qualidade per ceptiva 

190(2) associa um conjunto de valores para o conjun to de 

características 422(2) com uma segunda pontuação de  

qualidade. Vantajosamente, por causa de nenhum dos modelos 

de qualidades perceptivas 190 ser associado com tod as as 

características incluídas no conjunto de caracterís ticas 

completo 422, a probabilidade de que o mecanismo de  

treinamento de conjunto 410 gera modelos de qualida des 

perceptivas 190 com sobreajuste é mitigada. 

[080]O mecanismo de predição de conjunto 490 inclui , 

sem limitação, as duas instâncias de mecanismos de predição 

192(1) e 192(2), um mecanismo de agregação 440 e o 

mecanismo de agrupamento temporal 194. O mecanismo de 

predição de conjunto 490 recebe o modelo de qualida de 

perceptiva 190(1), o modelo de qualidade perceptiva  190(2) 
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e a base de dados de características alvo 170 assoc iada com 

o alvo reconstruído 144. Em modalidades alternativa s, o 

mecanismo de predição de conjunto 490 configura o e xtrator 

de características 140 para computar a base de dado s de 

características alvo 170. 

[081]O mecanismo de predição de conjunto 490 config ura 

o mecanismo de predição 192(1) para computar uma ba se de 

dados de predições de quadros 430(1) com base no mo delo de 

qualidade perceptiva 190(1) e na parte da base de d ados de 

características alvo 170 associada com as caracterí sticas 

incluídas no conjunto de características 422(1). Pa ra cada 

quadro 210(x) incluído no alvo reconstruído 144, a base de 

dados de predições de quadros 430(1) inclui, sem li mitação, 

uma pontuação de quadro 434(x) que representa uma q ualidade 

visual percebida predita do quadro 210. Em operação , para o 

quadro 210(x), o mecanismo de predição de conjunto 490 

determina um conjunto de valores para o conjunto de  

características 422(1) baseado na base de dados de 

características alvo 170. O mecanismo de predição d e 

conjunto 490 então configura o mecanismo de prediçã o 192(1) 

para computar a pontuação de quadro 434(x) incluída  na base 

de dados de predições de quadros 430(1) com base no  

conjunto de valores para o conjunto de característi cas 

422(1) e no modelo de qualidade perceptiva 190(1). 

[082]Em um modo complementar, o mecanismo de prediç ão 

de conjunto 490 configura o mecanismo de predição 1 92(2) 

para computar a base de dados de predições de quadr os 

430(2) com base no modelo de qualidade perceptiva 1 90(2) e 

na parte da base de dados de características alvo 1 70 

associada com as características incluídas no conju nto de 
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características 422(2). Em operação, para o quadro 210(x), 

o mecanismo de predição de conjunto 490 determina u m 

conjunto de valores para o conjunto de característi cas 

422(2) baseado na base de dados de características alvo 

170. O mecanismo de predição de conjunto 490 então 

configura o mecanismo de predição 192(2) para compu tar a 

pontuação de quadro 434(x) incluída na base de dado s de 

predições de quadros 430(2) com base no conjunto de  valores 

para o conjunto de características 422(2) e no mode lo de 

qualidade perceptiva 190(2). 

[083]Ao receber a base de dados de predições de qua dros 

430(1) e a base de dados de predições de quadros 43 0(2), o 

mecanismo de agregação 440 gera uma base de dados d e 

predições agregada 450 que inclui uma pontuação de quadro 

agregada 454 diferente para cada um dos quadros 210 . Mais 

precisamente, o mecanismo de agregação 440 realiza qualquer 

número de operações de agregação na pontuação de qu adro 

434(x) incluída na base de dados de predições de qu adros 

430(1) e na pontuação de quadro 434(x) incluída na base de 

dados de predições de quadros 430(2) para gerar a p ontuação 

de quadro agregada 454(x) para o quadro 210(x). 

[084]O mecanismo de agregação 440 pode computar as 

pontuações de quadros agregadas 454 em qualquer mod o 

exequível tecnicamente. Por exemplo, em algumas 

modalidades, o mecanismo de agregação 440 computa a  média 

de a pontuação de quadro 434(x) incluída na base de  dados 

de predições de quadros 430(1) e a pontuação de qua dro 

434(x) incluída na base de dados de predições de qu adros 

430(2) para gerar a pontuação de quadro agregada 45 4(x) 

para o quadro 210(x). Em outras modalidades, o meca nismo de 
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agregação 440 computa uma média ponderada de a pont uação de 

quadro 434(x) incluída na base de dados de prediçõe s de 

quadros 430(1) e a pontuação de quadro 434(x) inclu ída na 

base de dados de predições de quadros 430(2) para g erar a 

pontuação de quadro agregada 454(x) para o quadro 2 10(x). 

[085]Também em outras modalidades, o mecanismo de 

agregação 440 pode realizar qualquer número de algo ritmos 

de aprendizado de máquina para gerar um modelo de a gregação 

que associa uma pontuação de quadro 434 associada c om o 

conjunto de características 422(1) e uma pontuação de 

quadro 434 correspondente associada com o conjunto de 

características 422(2) com a pontuação de qualidade  de 

quadro agregada 454. Exemplos de algoritmos de apre ndizado 

de máquina que o mecanismo de agregação 440 pode re alizar 

incluem, sem limitação, métodos baseados em Bayes, 

ensacamento, elevação, cálculo de média de parâmetr o 

bayesiano, combinação de modelo bayesiano, balde de  

modelos, empilhamento e outros mais. O modelo de ag regação 

pode implementar ou não os mesmos algoritmos de apr endizado 

de máquina que o mecanismo de treinamento 180 imple menta 

para gerar os modelos de qualidades perceptivas 190 . 

Subsequentemente, o mecanismo de agregação 440 pode  

computar a base de dados de predições agregada 450 que 

inclui as pontuações de quadros agregadas 454 com b ase no 

modelo de agregação, na base de dados de predições de 

quadros 430(1) e na base de dados de predições de q uadros 

430(2). 

[086]Após o mecanismo de agregação 440 gerar a base  de 

dados de predições agregada 450, o mecanismo de agr upamento 

temporal 194 realiza qualquer número de operações d e 
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agrupamento temporal na base de dados de predições agregada 

450 para computar a pontuação de qualidade 184 do a lvo 

reconstruído 144. Tal como descrito detalhadamente em 

combinação com a figura 1, alguns exemplos de opera ções de 

agrupamento temporal incluem operações de médias 

aritméticas e operações de agrupamento de histerese . 

Adicionalmente, tal como também descrito detalhadam ente em 

combinação com a figura 1, em modalidades alternati vas, o 

mecanismo de agrupamento temporal 194 pode gerar po ntuações 

de qualidade 184 diferentes para cada bloco do alvo  

reconstruído 144. 

[087]Notavelmente, a confiabilidade da pontuação de  

qualidade 184 se correlaciona com a confiabilidade do 

modelo de qualidade perceptiva 190(1), a confiabili dade do 

modelo de qualidade perceptiva 190(2) e com o grau no qual 

os modelos de qualidades perceptivas 190 complement am um ao 

outro. Portanto, o designador de características 42 0 pode 

ser configurado para gerar os conjuntos de caracter ísticas 

422 com base em qualquer número de heurísticas que otimizam 

a precisão e/ou robustez da pontuação de qualidade 184. 

[088]Por exemplo, em algumas modalidades, o designa dor 

de características 420 implementa heurísticas que o timizam 

as características incluídas em cada um dos conjunt os de 

características 422 para capturar aspectos espaço-t emporais 

de qualidade visual perceptiva, que resultam em um modelo 

de qualidade perceptiva 190 preciso e robusto e que  são 

distintas dentro do conjunto de características 422  assim 

como através dos conjuntos de características 422. 

[089]Notar que as técnicas descritas neste document o 

são ilustrativas em vez de restritivas, e podem ser  
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alteradas sem divergir do espírito e escopo mais am plos da 

invenção. Muitas modificações e variações na funcio nalidade 

fornecida pelo mecanismo de treinamento de conjunto  410, 

pelo designador de características 420, pelo mecani smo de 

treinamento 180, pelo mecanismo de predição de conj unto 

490, pelo mecanismo de predição 192, pelo mecanismo  de 

agregação 440 e pelo mecanismo de agrupamento tempo ral 194 

estarão aparentes para as pessoas técnicas no assun to sem 

divergir do escopo e espírito das modalidades descr itas. 

[090]A figura 5 é um fluxograma de etapas de método  

para computar uma pontuação de qualidade total para  

conteúdo de vídeo reconstruído com base em dois con juntos 

diferentes de características, de acordo com várias  

modalidades da presente invenção. Embora as etapas de 

método sejam descritas com referência para os siste mas das 

figuras 1, 2 e 4, as pessoas técnicas no assunto en tenderão 

que qualquer sistema configurado para implementar a s etapas 

de método, em qualquer ordem, está dentro do escopo  da 

presente invenção. 

[091]Tal como mostrado, um método 500 começa na eta pa 

502 onde, para cada característica incluída no conj unto de 

características completo 412, o designador de 

características 420 designa a característica para p elo 

menos um de o conjunto de características 422(1) e o 

conjunto de características 422(2). Notavelmente, p elo 

menos uma característica incluída em cada um dos co njuntos 

de características 422 não é incluída no outro conj unto de 

características 422. Na etapa 504, o mecanismo de 

treinamento de conjunto 410 configura o mecanismo d e 

treinamento 180(1) para gerar o modelo de qualidade  
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perceptiva 190(1) baseado na base de dados subjetiv a 182 e 

na parte da base de dados objetiva 150 associada co m o 

conjunto de características 422(1). Na etapa 506, o  

mecanismo de treinamento de conjunto 410 configura o 

mecanismo de treinamento 180(2) para gerar o modelo  de 

qualidade perceptiva 190(2) baseado na base de dado s 

subjetiva 182 e na parte da base de dados objetiva 150 

associada com o conjunto de características 422(2).  

[092]Na etapa 508, o mecanismo de predição de conju nto 

490 recebe o alvo 142 e o alvo reconstruído 144. Na  etapa 

510, para cada quadro 210 incluído no alvo reconstr uído 

144, o mecanismo de predição de conjunto 490 comput a um 

primeiro conjunto de valores para o conjunto de 

características 422(1) e um segundo conjunto de val ores 

para o conjunto de características 422(2). Mais 

precisamente, o mecanismo de predição de conjunto 4 90 

configura o extrator de características 140 para co mputar a 

base de dados de características alvo 170 com base no alvo 

reconstruído 144 e no alvo 142. Para cada um dos qu adros 

210, o mecanismo de predição de conjunto 490 então 

identifica o primeiro conjunto de valores para o co njunto 

de características 422(1) e o segundo conjunto de v alores 

para o conjunto de características 422(2) baseado n a base 

de dados de características alvo 170. Em modalidade s 

alternativas, para cada um dos quadros 210, o mecan ismo de 

predição de conjunto 490 pode computar o primeiro c onjunto 

de valores para o conjunto de características 422(1 ) e o 

segundo conjunto de valores para o conjunto de 

características 422(2) em qualquer modo exequível 

tecnicamente. 
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[093]Na etapa 512, para cada quadro 210(x), o mecan ismo 

de predição de conjunto 490 configura o mecanismo d e 

predição 192(1) para computar uma primeira pontuaçã o de 

quadro 434(x) com base no conjunto associado de val ores 

para o conjunto de características 422(1) e no mode lo de 

qualidade perceptiva 190(1). Na etapa 514, para cad a quadro 

210(x), o mecanismo de predição de conjunto 490 con figura o 

mecanismo de predição 192(2) para computar uma segu nda 

pontuação de quadro 434(x) com base no conjunto ass ociado 

de valores para o conjunto de características 422(2 ) e no 

modelo de qualidade perceptiva 190(2). 

[094]Na etapa 514, para cada quadro 210(x), o mecan ismo 

de agregação 440 computa a pontuação de quadro agre gada 454 

com base na primeira pontuação de quadro 434(x) e n a 

segunda pontuação de quadro 434(x). Na etapa 516, o  

mecanismo de agrupamento temporal 194 computa a pon tuação 

de qualidade 184 do alvo reconstruído 144 com base nas 

pontuações de quadros agregadas 454 para os quadros  210. O 

mecanismo de agrupamento temporal 194 pode realizar  

qualquer número e tipo de operações de agrupamento temporal 

para agregar as pontuações de quadros 434. Por exem plo, em 

algumas modalidades, o mecanismo de agrupamento tem poral 

194 determina a pontuação de qualidade 184 do alvo 

reconstruído 144 com base na média aritmética das 

pontuações de quadros 434 para os quadros 210 inclu ídos no 

alvo reconstruído 144. 

[095]O mecanismo de agrupamento temporal 194 então 

transmite ou exibe a pontuação de qualidade 184 do alvo 

reconstruído 144 para avaliação de conteúdo de víde o de 

fluxo contínuo. O método 500 então termina. Vantajo samente, 
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tal como descrito com mais detalhes em combinação c om a 

figura 3, qualquer número das pontuações de qualida de 184 

pode ser agregado para gerar uma pontuação de quali dade 

agregada como parte de avaliar a qualidade visual d e 

conteúdo de mídia de fluxo contínuo. 

[096]Em resumo, as técnicas reveladas podem ser usa das 

para predizer de modo eficiente e com segurança pon tuações 

de qualidade para conteúdo de vídeo reconstruído. D urante 

uma fase de treinamento, um mecanismo de treinament o gera 

um modelo de qualidade perceptiva que mapeia valore s para 

características para uma pontuação de qualidade. 

Subsequentemente, durante uma fase de predição, um 

mecanismo de predição computa pontuações de qualida de por 

quadro para conteúdo de vídeo reconstruído com base  no 

modelo de qualidade perceptiva e em valores para as  

características do conteúdo de vídeo reconstruído. Um 

mecanismo de agrupamento temporal então combina as 

pontuações de qualidade por quadro em uma única pon tuação 

de qualidade. Notavelmente, durante ambas de a fase  de 

treinamento e a fase de predição, um extrator tempo ral 

computa por quadro valores para múltiplas caracterí sticas 

temporais, onde cada característica temporal é asso ciada 

com uma escala diferente. 

[097]O extrator temporal computa um valor por quadr o 

para uma característica temporal específica com bas e em 

conteúdo de vídeo reconstruído, no conteúdo de víde o e na 

escala associada com a característica temporal. Par a 

computar o valor por quadro para um quadro particul ar, o 

extrator temporal computa uma matriz de diferenças de 

quadros especificando diferenças em luminância entr e o 
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quadro e um quadro adjacente. O extrator temporal e ntão 

subamostra a matriz de diferenças de quadros com ba se na 

escala para gerar uma matriz de diferenças de quadr os 

escalada. Subsequentemente, o extrator temporal rea liza 

operações de filtragem temporal e operações de subt ração 

média local na matriz de diferenças de quadros esca lada 

para computar uma primeira matriz de entropia ponde rada que 

é associada com o quadro do conteúdo de vídeo recon struído. 

Em um modo análogo, o extrator temporal deriva uma segunda 

matriz de entropia ponderada que é associada com o quadro 

correspondente do conteúdo de vídeo com base no con teúdo de 

vídeo e na escala. O extrator temporal realiza oper ações de 

subtração entre a primeira matriz de entropia ponde rada e a 

segunda matriz de entropia ponderada para computar uma 

matriz de diferença de entropia. Finalmente, o extr ator 

temporal realiza operações de agrupamento espacial na 

matriz de diferença de entropia para gerar um único  valor 

específico de quadro para a característica. 

[098]Em algumas modalidades, um mecanismo de prediç ão 

de conjunto computa uma pontuação de qualidade para  

conteúdo de vídeo reconstruído com base em dois mod elos de 

qualidades perceptivas. Cada um dos modelos de qual idades 

perceptivas mapeia valores para um conjunto diferen te de 

características para uma pontuação de qualidade dif erente. 

Para cada quadro incluído em conteúdo de vídeo 

reconstruído, um mecanismo de predição de conjunto computa 

uma primeira pontuação de quadro com base no primei ro 

modelo de qualidade perceptiva e em um primeiro con junto de 

valores para o primeiro conjunto de características . Para 

cada quadro incluído em conteúdo de vídeo reconstru ído, o 
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mecanismo de predição de conjunto computa uma segun da 

pontuação de quadro com base no segundo modelo de q ualidade 

perceptiva e em um segundo conjunto de valores para  o 

segundo conjunto de características. Para cada quad ro, o 

mecanismo de predição de conjunto então agrega a pr imeira 

pontuação de quadro e a segunda pontuação de quadro  para 

gerar uma pontuação de quadro agregada. Finalmente,  o 

mecanismo de agrupamento temporal gera uma única po ntuação 

de qualidade com base nas pontuações de quadros agr egadas 

para os quadros incluídos no conteúdo de vídeo 

reconstruído. 

[099]Pelo menos um melhoramento tecnológico em rela ção 

à técnica anterior é que computar as matrizes de di ferenças 

de entropias em múltiplas escalas emula aspectos de  como o 

sistema visual humano processa informação visual. 

Consequentemente, as características temporais mode lam 

precisamente degradação de qualidade percebida atri buível a 

muitos tipos de distorções de vídeo temporais compl exas. 

Adicionalmente, computar pontuações de qualidade co m base 

em modelos de qualidades perceptivas diferentes ass ociados 

com conjuntos diferentes de características reduz a  

probabilidade de que aumentar o número total de 

características resulta em imprecisões atribuíveis a 

sobreajuste. 

[0100]1. Em algumas modalidades, um método implemen tado 

por computador compreende computar uma primeira pon tuação 

de qualidade para conteúdo de vídeo reconstruído co m base 

em um primeiro conjunto de valores para um primeiro  

conjunto de características e em um primeiro modelo  que 

associa o primeiro conjunto de valores com a primei ra 
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pontuação de qualidade, em que o primeiro modelo é gerado 

por meio de um primeiro algoritmo de aprendizado de  

máquina; computar uma segunda pontuação de qualidad e para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um segun do 

conjunto de valores para um segundo conjunto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade; e determinar uma pontuação de qualidade total 

para o conteúdo de vídeo reconstruído com base na p rimeira 

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade, 

em que a pontuação de qualidade total indica um nív el de 

qualidade visual associada com conteúdo de vídeo de  fluxo 

contínuo. 

[0101]2. O método implementado por computador da 

cláusula 1, em que a primeira pontuação de qualidad e e a 

segunda pontuação de qualidade são associadas com u m 

primeiro quadro incluído no conteúdo de vídeo recon struído, 

e determinar a pontuação de qualidade total compree nde 

determinar uma primeira pontuação de qualidade agre gada 

associada com o primeiro quadro com base na primeir a 

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade; 

e realizar uma ou mais operações de agrupamento tem poral na 

primeira pontuação de qualidade agregada e em uma s egunda 

pontuação de qualidade agregada associada com um se gundo 

quadro incluído no conteúdo de vídeo reconstruído p ara 

computar a pontuação de qualidade total. 

[0102]3. O método implementado por computador das 

cláusulas 1 ou 2, em que determinar a primeira pont uação de 

qualidade agregada compreende computar uma média ou  uma 

média ponderada de a primeira pontuação de qualidad e e a 
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segunda pontuação de qualidade. 

[0103]4. O método implementado por computador de 

qualquer uma das cláusulas 1-3, em que determinar a  

primeira pontuação de qualidade agregada compreende  

associar a primeira pontuação de qualidade e a segu nda 

pontuação de qualidade com a primeira pontuação de 

qualidade agregada com base em um terceiro modelo q ue é 

gerado por meio do primeiro algoritmo de aprendizad o de 

máquina ou de um segundo algoritmo de aprendizado d e 

máquina. 

[0104]5. O método implementado por computador de 

qualquer uma das cláusulas 1-4, em que o primeiro c onjunto 

de características inclui uma primeira característi ca que 

não está incluída no segundo conjunto de caracterís ticas, e 

o segundo conjunto de características inclui uma se gunda 

característica que não está incluída no primeiro co njunto 

de características. 

[0105]6. O método implementado por computador de 

qualquer uma das cláusulas 1-5, em que o primeiro c onjunto 

de características inclui uma característica tempor al e uma 

característica espacial. 

[0106]7. O método implementado por computador de 

qualquer uma das cláusulas 1-6, em que o primeiro c onjunto 

de características compreende pelo menos uma de uma  

característica de medida de defeito aditivo, uma 

característica avaliadora de qualidade de imagem es pacial 

oculta ou sem referência e uma característica de fi delidade 

de informação visual. 

[0107]8. O método implementado por computador de 

qualquer uma das cláusulas 1-7, compreendendo 
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adicionalmente gerar o primeiro modelo com base no primeiro 

algoritmo de aprendizado de máquina e em uma plural idade de 

pontuações subjetivas, em que cada pontuação subjet iva 

incluída na pluralidade de pontuações subjetivas es tá 

associada com conteúdo de vídeo reconstruído de tes te 

diferente. 

[0108]9. O método implementado por computador de 

qualquer uma das cláusulas 1-8, compreendendo 

adicionalmente gerar o segundo modelo com base na 

pluralidade de pontuações subjetivas. 

[0109]10. Em algumas modalidades, um meio de 

armazenamento legível por computador inclui instruç ões que, 

quando executadas por um processador, induzem o pro cessador 

para realizar as etapas de computar uma primeira po ntuação 

de qualidade para conteúdo de vídeo reconstruído co m base 

em um primeiro conjunto de valores para um primeiro  

conjunto de características e em um primeiro modelo  que 

associa o primeiro conjunto de valores com a primei ra 

pontuação de qualidade, em que o primeiro modelo é gerado 

por meio de um primeiro algoritmo de aprendizado de  

máquina; computar uma segunda pontuação de qualidad e para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um segun do 

conjunto de valores para um segundo conjunto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade, em que o segundo modelo é gerado por mei o do 

primeiro algoritmo de aprendizado de máquina ou de um 

segundo algoritmo de aprendizado de máquina; e dete rminar 

uma pontuação de qualidade total para o conteúdo de  vídeo 

reconstruído com base na primeira pontuação de qual idade e 
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na segunda pontuação de qualidade, em que a pontuaç ão de 

qualidade total indica um nível de qualidade visual  

associada com conteúdo de vídeo de fluxo contínuo. 

[0110]11. O meio de armazenamento legível por 

computador da cláusula 10, em que a primeira pontua ção de 

qualidade e a segunda pontuação de qualidade são as sociadas 

com um primeiro quadro incluído no conteúdo de víde o 

reconstruído, e determinar a pontuação de qualidade  total 

compreende determinar uma primeira pontuação de qua lidade 

agregada associada com o primeiro quadro com base n a 

primeira pontuação de qualidade e na segunda pontua ção de 

qualidade; e realizar uma ou mais operações de agru pamento 

temporal na primeira pontuação de qualidade agregad a e em 

uma segunda pontuação de qualidade agregada associa da com 

um segundo quadro incluído no conteúdo de vídeo 

reconstruído para computar a pontuação de qualidade  total. 

[0111]12. O meio de armazenamento legível por 

computador das cláusulas 10 ou 11, em que determina r a 

primeira pontuação de qualidade agregada compreende  

computar uma média ou uma média ponderada de a prim eira 

pontuação de qualidade e a segunda pontuação de qua lidade. 

[0112]13. O meio de armazenamento legível por 

computador de qualquer uma das cláusulas 10-12, em que 

realizar a uma ou mais operações de agrupamento tem poral 

compreende realizar pelo menos uma de uma operação de 

passa-baixa linear, uma operação de ponderação de o rdem de 

classificação não linear e uma operação de média ar itmética 

na primeira pontuação de qualidade agregada e em um a 

segunda pontuação de qualidade agregada. 

[0113]14. O meio de armazenamento legível por 
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computador de qualquer uma das cláusulas 10-13, em que o 

primeiro conjunto de características inclui uma pri meira 

característica que não está incluída no segundo con junto de 

características, e o segundo conjunto de caracterís ticas 

inclui uma segunda característica que não está incl uída no 

primeiro conjunto de características. 

[0114]15. O meio de armazenamento legível por 

computador de qualquer uma das cláusulas 10-14, em que o 

primeiro conjunto de características inclui uma 

característica temporal e uma característica espaci al. 

[0115]16. O meio de armazenamento legível por 

computador de qualquer uma das cláusulas 10-15, em que o 

primeiro conjunto de características inclui uma plu ralidade 

de características temporais, e cada característica  

temporal incluída na pluralidade de características  

temporais está associada com uma escala diferente. 

[0116]17. O meio de armazenamento legível por 

computador de qualquer uma das cláusulas 10-16, 

compreendendo adicionalmente, antes de computar a p rimeira 

pontuação de qualidade, designar cada característic a 

incluída em um conjunto completo de características  para 

pelo menos um de o primeiro conjunto de característ icas e o 

segundo conjunto de características. 

[0117]18. O meio de armazenamento legível por 

computador de qualquer uma das cláusulas 10-17, 

compreendendo adicionalmente gerar o primeiro model o com 

base no primeiro algoritmo de aprendizado de máquin a e em 

uma pluralidade de pontuações subjetivas, em que ca da 

pontuação subjetiva incluída na pluralidade de pont uações 

subjetivas está associada com conteúdo de vídeo 

Petição 870200098539, de 06/08/2020, pág. 66/89



52/56 
 

 

reconstruído de teste diferente. 

[0118]19. Em algumas modalidades um sistema compree nde 

uma memória armazenando instruções; e um processado r que é 

acoplado à memória e, ao executar as instruções, é 

configurado para computar uma primeira pontuação de  

qualidade para conteúdo de vídeo reconstruído com b ase em 

um primeiro conjunto de valores para um primeiro co njunto 

de características e em um primeiro modelo que asso cia o 

primeiro conjunto de valores com a primeira pontuaç ão de 

qualidade, em que o primeiro modelo é gerado com ba se em 

uma pluralidade de pontuações subjetivas; computar uma 

segunda pontuação de qualidade para o conteúdo de v ídeo 

reconstruído com base em um segundo conjunto de val ores 

para um segundo conjunto de características e em um  segundo 

modelo que associa o segundo conjunto de valores co m a 

segunda pontuação de qualidade, em que o segundo mo delo é 

gerado com base na pluralidade de pontuações subjet ivas; e 

determinar uma pontuação de qualidade total para o conteúdo 

de vídeo reconstruído com base na primeira pontuaçã o de 

qualidade e na segunda pontuação de qualidade, em q ue a 

pontuação de qualidade total indica um nível de qua lidade 

visual associada com conteúdo de vídeo de fluxo con tínuo. 

[0119]20. O sistema da cláusula 19, em que a primei ra 

pontuação de qualidade e a segunda pontuação de qua lidade 

são associadas com um primeiro quadro incluído no c onteúdo 

de vídeo reconstruído, e o processador é configurad o para 

determinar a pontuação de qualidade total ao determ inar uma 

primeira pontuação de qualidade agregada associada com o 

primeiro quadro com base na primeira pontuação de q ualidade 

e na segunda pontuação de qualidade; e realizar uma  ou mais 
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operações de agrupamento temporal na primeira pontu ação de 

qualidade agregada e em uma segunda pontuação de qu alidade 

agregada associada com um segundo quadro incluído n o 

conteúdo de vídeo reconstruído para computar a pont uação de 

qualidade total. 

[0120]Qualquer um e todas as combinações de qualque r um 

dos elementos de reivindicações relatados em qualqu er uma 

das reivindicações e/ou quaisquer elementos descrit os neste 

pedido, em qualquer modo, estão incluídos no escopo  

considerado da presente invenção e proteção. 

[0121]As descrições das várias modalidades estão 

apresentadas para o propósito de ilustração, mas nã o 

pretendem ser exaustivas ou limitadas às modalidade s 

reveladas. Muitas modificações e variações estarão 

aparentes para as pessoas técnica no assunto sem di vergir 

do escopo e espírito das modalidades descritas. 

[0122]Aspectos das presentes modalidades podem ser 

incorporados como um sistema, método ou produto de programa 

de computador. Portanto, aspectos da presente revel ação 

podem ter a forma de uma modalidade totalmente de h ardware, 

uma modalidade totalmente de software (incluindo fi rmware, 

software residente, microcódigo, etc.) ou de uma mo dalidade 

combinando aspectos de software e de hardware que d e uma 

maneira geral todos podem ser referidos neste docum ento 

como um “módulo” ou “sistema”. Além disso, aspectos  da 

presente revelação podem ter a forma de um produto de 

programa de computador incorporado em um ou mais me ios 

legíveis por computador tendo código de programa le gível 

por computador incorporado ao mesmo. 

[0123]Qualquer combinação de um ou mais meios legív eis 
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por computador pode ser utilizada. O meio legível p or 

computador pode ser um meio de sinal legível por co mputador 

ou um meio de armazenamento legível por computador.  Um meio 

de armazenamento legível por computador pode ser, p or 

exemplo, mas não limitado a isto, um sistema, apare lho ou 

dispositivo eletrônico, magnético, ótico, eletromag nético, 

infravermelho ou semicondutor, ou qualquer combinaç ão 

adequada dos indicados acima. Mais exemplos específ icos 

(uma lista não exaustiva) do meio de armazenamento legível 

por computador incluiria o seguinte: uma conexão el étrica 

tendo um ou mais fios, um disquete de computador po rtátil, 

um disco rígido, uma memória de acesso aleatório (R AM), uma 

memória somente de leitura (ROM), uma memória somen te de 

leitura programável e apagável (EPROM ou memória Fl ash), 

uma fibra ótica, uma memória somente de leitura de disco 

compacto portátil (CD-ROM), um dispositivo de armaz enamento 

ótico, um dispositivo de armazenamento magnético ou  

qualquer combinação adequada dos indicados acima. N o 

contexto deste documento, um meio de armazenamento legível 

por computador pode ser qualquer meio tangível que possa 

conter ou armazenar um programa para uso ou em cone xão com 

um sistema, aparelho ou dispositivo de execução de 

instruções. 

[0124]Aspectos da presente revelação estão descrito s 

acima com referência para ilustrações de fluxograma s e/ou 

diagramas de blocos de métodos, aparelhos (sistemas ) e 

produtos de programas de computador de acordo com 

modalidades da revelação. Será entendido que cada b loco das 

ilustrações de fluxogramas e/ou diagramas de blocos , e 

combinações de blocos nas ilustrações de fluxograma s e/ou 
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diagramas de blocos, pode ser implementado por meio  de 

instruções de programa de computador. Estas instruç ões de 

programa de computador podem ser fornecidas para um  

processador de um computador de uso geral, computad or de 

uso especial ou para outro aparelho de processament o de 

dados programável para produzir uma máquina. As ins truções, 

quando executadas pelo processador do computador ou  por 

outro aparelho de processamento de dados programáve l, 

capacitam a implementação das funções/procedimentos  

especificados no fluxograma e/ou diagrama de blocos  bloco 

ou blocos. Tais processadores podem ser, sem limita ção, 

processadores de uso geral, processadores de uso es pecial, 

processadores de aplicação específica ou matrizes d e portas 

programáveis em campo. 

[0125]O fluxograma e diagramas de blocos nas figura s 

ilustram a arquitetura, funcionalidade e operação d e 

implementações possíveis de sistemas, métodos e pro dutos de 

programas de computador de acordo com várias modali dades da 

presente revelação. Neste aspecto, cada bloco no fl uxograma 

ou nos diagramas de blocos pode representar um módu lo, 

segmento ou parte de código, o qual compreende uma ou mais 

instruções executáveis para implementar a(s) função (s) 

lógica(s) especificada(s). Também deve ser notado q ue, em 

algumas implementações alternativas, as funções not adas no 

bloco podem ocorrer fora da ordem notada nas figura s. Por 

exemplo, dois blocos mostrados em sucessão, de fato , podem 

ser executados substancialmente de forma concorrent e, ou os 

blocos algumas vezes podem ser executados na ordem inversa, 

dependendo da funcionalidade envolvida. Também deve  ser 

notado que cada bloco dos diagramas de blocos e/ou da 
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ilustração de fluxograma, e combinações de blocos n os 

diagramas de blocos e/ou na ilustração de fluxogram a, pode 

ser implementado por meio de sistemas baseados em h ardware 

de uso especial que realizam as funções ou procedim entos 

especificados, ou por combinações de hardware de us o 

especial e instruções de computador. 

[0126]Embora o exposto anteriormente esteja direcio nado 

para modalidades da presente revelação, outras e 

modalidades adicionais da revelação podem ser imagi nadas 

sem divergir do escopo básico da mesma, e o escopo da mesma 

é determinado pelas reivindicações expostas a segui r. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método implementado por computador, caracterizado  

pelo fato de que compreende: 

computar uma primeira pontuação de qualidade para 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um prime iro 

conjunto de valores para um primeiro conjunto de 

características e em um primeiro modelo que associa  o 

primeiro conjunto de valores com a primeira pontuaç ão de 

qualidade, em que o primeiro modelo é gerado por me io de um 

primeiro algoritmo de aprendizado de máquina; 

computar uma segunda pontuação de qualidade para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um segun do 

conjunto de valores para um segundo conjunto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade; e 

determinar uma pontuação de qualidade total para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base na primeira  

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade, 

em que a pontuação de qualidade total indica um nív el de 

qualidade visual associada com conteúdo de vídeo de  fluxo 

contínuo. 

2. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 1, caracterizado  pelo fato de que a 

primeira pontuação de qualidade e a segunda pontuaç ão de 

qualidade são associadas com um primeiro quadro inc luído no 

conteúdo de vídeo reconstruído, e determinar a pont uação de 

qualidade total compreende: 

determinar uma primeira pontuação de qualidade agre gada 

associada com o primeiro quadro com base na primeir a 
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pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade; 

e 

realizar uma ou mais operações de agrupamento tempo ral 

na primeira pontuação de qualidade agregada e em um a 

segunda pontuação de qualidade agregada associada c om um 

segundo quadro incluído no conteúdo de vídeo recons truído 

para computar a pontuação de qualidade total. 

3. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 2, caracterizado  pelo fato de que 

determinar a primeira pontuação de qualidade agrega da 

compreende computar uma média ou uma média ponderad a de a 

primeira pontuação de qualidade e a segunda pontuaç ão de 

qualidade. 

4. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 2, caracterizado  pelo fato de que 

determinar a primeira pontuação de qualidade agrega da 

compreende associar a primeira pontuação de qualida de e a 

segunda pontuação de qualidade com a primeira pontu ação de 

qualidade agregada com base em um terceiro modelo q ue é 

gerado por meio do primeiro algoritmo de aprendizad o de 

máquina ou de um segundo algoritmo de aprendizado d e 

máquina. 

5. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 1, caracterizado  pelo fato de que o 

primeiro conjunto de características inclui uma pri meira 

característica que não está incluída no segundo con junto de 

características, e o segundo conjunto de caracterís ticas 

inclui uma segunda característica que não está incl uída no 

primeiro conjunto de características. 

6. Método implementado por computador, de acordo co m 
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a reivindicação 1, caracterizado  pelo fato de que o 

primeiro conjunto de características inclui uma 

característica temporal e uma característica espaci al. 

7. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 1, caracterizado  pelo fato de que o 

primeiro conjunto de características compreende pel o menos 

uma de uma característica de medida de defeito adit ivo, uma 

característica avaliadora de qualidade de imagem es pacial 

oculta ou sem referência e uma característica de fi delidade 

de informação visual. 

8. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 1, caracterizado  pelo fato de que 

compreende adicionalmente gerar o primeiro modelo c om base 

no primeiro algoritmo de aprendizado de máquina e e m uma 

pluralidade de pontuações subjetivas, em que cada p ontuação 

subjetiva incluída na pluralidade de pontuações sub jetivas 

está associada com conteúdo de vídeo reconstruído d e teste 

diferente. 

9. Método implementado por computador, de acordo co m 

a reivindicação 8, caracterizado  pelo fato de que 

compreende adicionalmente gerar o segundo modelo co m base 

na pluralidade de pontuações subjetivas. 

10. Meio de armazenamento legível por computador, 

caracterizado  pelo fato de que inclui instruções que, 

quando executadas por um processador, induzem o pro cessador 

para realizar as etapas de: 

computar uma primeira pontuação de qualidade para 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um prime iro 

conjunto de valores para um primeiro conjunto de 

características e em um primeiro modelo que associa  o 

Petição 870200098539, de 06/08/2020, pág. 74/89



4/7 
 

 

primeiro conjunto de valores com a primeira pontuaç ão de 

qualidade, em que o primeiro modelo é gerado por me io de um 

primeiro algoritmo de aprendizado de máquina; 

computar uma segunda pontuação de qualidade para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um segun do 

conjunto de valores para um segundo conjunto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade, em que o segundo modelo é gerado por mei o do 

primeiro algoritmo de aprendizado de máquina ou de um 

segundo algoritmo de aprendizado de máquina; e 

determinar uma pontuação de qualidade total para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base na primeira  

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade, 

em que a pontuação de qualidade total indica um nív el de 

qualidade visual associada com conteúdo de vídeo de  fluxo 

contínuo. 

11. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 10, caracterizado  pelo fato de 

que a primeira pontuação de qualidade e a segunda p ontuação 

de qualidade são associadas com um primeiro quadro incluído 

no conteúdo de vídeo reconstruído, e determinar a p ontuação 

de qualidade total compreende: 

determinar uma primeira pontuação de qualidade agre gada 

associada com o primeiro quadro com base na primeir a 

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade; 

e 

realizar uma ou mais operações de agrupamento tempo ral 

na primeira pontuação de qualidade agregada e em um a 

segunda pontuação de qualidade agregada associada c om um 
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segundo quadro incluído no conteúdo de vídeo recons truído 

para computar a pontuação de qualidade total. 

12. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 11, caracterizado  pelo fato de 

que determinar a primeira pontuação de qualidade ag regada 

compreende computar uma média ou uma média ponderad a de a 

primeira pontuação de qualidade e a segunda pontuaç ão de 

qualidade. 

13. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 11, caracterizado  pelo fato de 

que realizar a uma ou mais operações de agrupamento  

temporal compreende realizar pelo menos uma de uma operação 

de passa-baixa linear, uma operação de ponderação d e ordem 

de classificação não linear e uma operação de média  

aritmética na primeira pontuação de qualidade agreg ada e em 

uma segunda pontuação de qualidade agregada. 

14. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 10, caracterizado  pelo fato de 

que o primeiro conjunto de características inclui u ma 

primeira característica que não está incluída no se gundo 

conjunto de características, e o segundo conjunto d e 

características inclui uma segunda característica q ue não 

está incluída no primeiro conjunto de característic as. 

15. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 10, caracterizado  pelo fato de 

que o primeiro conjunto de características inclui u ma 

característica temporal e uma característica espaci al. 

16. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 10, caracterizado  pelo fato de 

que o primeiro conjunto de características inclui u ma 
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pluralidade de características temporais, e cada 

característica temporal incluída na pluralidade de 

características temporais está associada com uma es cala 

diferente. 

17. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 10, caracterizado  pelo fato de 

que compreende adicionalmente, antes de computar a primeira 

pontuação de qualidade, designar cada característic a 

incluída em um conjunto completo de características  para 

pelo menos um de o primeiro conjunto de característ icas e o 

segundo conjunto de características. 

18. Meio de armazenamento legível por computador, d e 

acordo com a reivindicação 10, caracterizado  pelo fato de 

que compreende adicionalmente gerar o primeiro mode lo com 

base no primeiro algoritmo de aprendizado de máquin a e em 

uma pluralidade de pontuações subjetivas, em que ca da 

pontuação subjetiva incluída na pluralidade de pont uações 

subjetivas está associada com conteúdo de vídeo 

reconstruído de teste diferente. 

19. Sistema, caracterizado  pelo fato de que 

compreende: 

uma memória armazenando instruções; e 

um processador que é acoplado à memória e, ao execu tar 

as instruções, é configurado para: 

computar uma primeira pontuação de qualidade para 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um prime iro 

conjunto de valores para um primeiro conjunto de 

características e em um primeiro modelo que associa  o 

primeiro conjunto de valores com a primeira pontuaç ão de 

qualidade, em que o primeiro modelo é gerado com ba se em 
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uma pluralidade de pontuações subjetivas; 

computar uma segunda pontuação de qualidade para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base em um segun do 

conjunto de valores para um segundo conjunto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade, em que o segundo modelo é gerado com bas e na 

pluralidade de pontuações subjetivas; e 

determinar uma pontuação de qualidade total para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base na primeira  

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade, 

em que a pontuação de qualidade total indica um nív el de 

qualidade visual associada com conteúdo de vídeo de  fluxo 

contínuo. 

20. Sistema, de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizado  pelo fato de que a primeira pontuação de 

qualidade e a segunda pontuação de qualidade são as sociadas 

com um primeiro quadro incluído no conteúdo de víde o 

reconstruído, e o processador é configurado para de terminar 

a pontuação de qualidade total por meio de: 

determinar uma primeira pontuação de qualidade agre gada 

associada com o primeiro quadro com base na primeir a 

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade; 

e 

realizar uma ou mais operações de agrupamento tempo ral 

na primeira pontuação de qualidade agregada e em um a 

segunda pontuação de qualidade agregada associada c om um 

segundo quadro incluído no conteúdo de vídeo recons truído 

para computar a pontuação de qualidade total. 
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RESUMO 

TÉCNICAS PARA PREDIZER QUALIDADE DE VÍDEO PERCEPTIV A COM 

BASE EM MODELOS DE QUALIDADES PERCEPTIVAS COMPLEMENTARES 

Em várias modalidades, uma aplicação de predição de  

conjunto computa uma pontuação de qualidade para co nteúdo 

visual reconstruído que é derivado de conteúdo visu al. A 

aplicação de predição de conjunto computa uma prime ira 

pontuação de qualidade para o conteúdo de vídeo 

reconstruído com base em um primeiro conjunto de va lores 

para um primeiro conjunto de características e em u m 

primeiro modelo que associa o primeiro conjunto de valores 

com a primeira pontuação de qualidade. A aplicação de 

predição de conjunto computa uma segunda pontuação de 

qualidade para o conteúdo de vídeo reconstruído com  base em 

um segundo conjunto de valores para um segundo conj unto de 

características e em um segundo modelo que associa o 

segundo conjunto de valores com a segunda pontuação  de 

qualidade. Subsequentemente, a aplicação de prediçã o de 

conjunto determina uma pontuação de qualidade total  para o 

conteúdo de vídeo reconstruído com base na primeira  

pontuação de qualidade e na segunda pontuação de qu alidade. 

A pontuação de qualidade total indica um nível de q ualidade 

visual associada com conteúdo de vídeo de fluxo con tínuo. 
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