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Resumo

Este trabalho investigou e avaliou um conjunto de técnicas para a geração de imagens
de anáglifos, a partir de uma ou duas imagens, explorando o efeito tridimensional (3D)
causado na construção de uma imagem bidimensional (2D). Técnicas clássicas foram
também estudadas e aplicadas de forma a se obter um estudo comparativo entre elas.
Com base nesta pesquisa, determinamos que os métodos lineares são os mais simples de
ser implementados, em comparação com os não lineares. As seguintes técnicas foram
avaliadas: Verdadeiro (True), Cinza (Gray), Colorido (Color), Meia Cor (Half Color) e
Otimizado (Optimized). Os resultados obtidos mostraram que cada uma dessas técnicas
possui suas vantagens e desvantagens e, embora algumas combinações de filtros melho-
rem o resultado final, ainda podemos observar algumas anomalias como distorção de
cores, competição retinal (retinal/binocular rivalry) e desaparecimento (ghosthing).

1 Introdução

Experimentos com fotografia têm se tornado cada vez mais populares e permitido a geração
de resultados interessantes, sejam eles por meio de filtros pelos aplicativos de fotografia
ou redes sociais como Facebook, Instagram, Tumblr, Tik Tok, Snapchat, ou por pacotes
espećıficos, como Photoshop.

A cinemagrafia (do inglês, cinemagraphs [1]) é uma categoria de fotografia em que são cri-
adas animações com movimentos menores e repetidos. Ela é publicada no formato Graphics
Interchange Format (GIF) ou outra forma de v́ıdeo. Isso propicia ao espectador a ilusão de
estar visualizando uma animação. Este estilo foi implementado e utilizado pela Apple no
Live Photos [2], no qual uma pessoa seleciona um efeito divertido e o iPhone registra o que
acontece um segundo e meio antes e depois de tirar uma fotografia.

Outra técnica que faz uso do formato GIF para a criação de fotografia tridimensional
(3D) [3] é a Stereo GIFs ou GIFs animados 3D. Essa técnica consiste na montagem de uma
animação com duas imagens que capturem o mesmo momento com uma variação do ângulo,
no eixo vertical. Isso pode ser alcançado com o uso de câmeras 3D com duas lentes ou duas
fotos com essa alteração angular.
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Um experimento promissor está relacionado às fotos 3D do Facebook [4], que gerou
uma popularização do uso pelas pessoas. Além disso, por ser bem acesśıvel, esse tem sido
um passo em direção à criação de conteúdo de Realidade Virtual (RV). O algoritmo Instant
3D [5] permite a captura 3D de forma prática e casual por um celular com duas câmeras. Ele
recebe como entrada o par de imagens com a representação de cor e profundidade capturada
pela câmera dual do celular, com a taxa de captura de uma imagem por segundo. A sáıda
do algoritmo consiste em um panorama 3D detalhado, isto é, uma malha (textura) com
várias camadas 3D que pode ser renderizada por um motor gráfico padrão. Esse panorama
3D pode ser visualizado com o efeito paralaxe movimentando a cabeça com RV ou usando
visor paralaxe no celular ou navegador.

O tema deste artigo é a investigação de técnicas para a geração de imagens, explorando
seu efeito tridimensional (3D). A técnica escolhida para realização deste estudo é o anáglifo
que, a partir de uma ou duas imagens, pode combiná-las em uma terceira, gerando o efeito
3D, mas ainda sendo uma imagem bidimensional (2D). Como objetivo secundário, técnicas
clássicas foram estudadas e aplicadas de forma a se obter um estudo comparativo entre elas.
Para cumprimento desses objetivos, uma revisão bibliográfica foi realizada, além do estudo
necessário para a identificação de uma base de dados com imagens.

Este texto está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve o contexto a respeito
de anáglifos e revisa os principais estudos existentes sobre métodos de geração de anáglifos.
A Seção 3, apresenta as principais informações a respeito da base utilizada e descreve o
método estudado. A Seção 4 apresenta e analisa o resultados obtidos com os experimentos
realizados. Finalmente, a Seção 5 conclui o artigo e apresenta algumas perspectivas futuras
de pesquisa.

2 Conceitos e Trabalhos Relacionados

Esta seção foi dividida em duas partes. A Subseção 2.1 aborda os conceitos necessários para
a discussão sobre anáglifos, enquanto a Subseção 2.2 revisa estudos realizados e divulgados
na literatura, que serviram para aprofundar nossas discussões durante o processo de pesquisa
deste trabalho.

2.1 Conceitos

A palavra anáglifo (αυα = repetir, γλµφη = escultura [6]) é de origem grega e podemos en-
tendê-la como a repetição da forma ou imagem. Anáglifo é um dos métodos de visualização
tridimensional (3D) e tem um custo muito econômico de processamento, sendo uma das
maneiras de apresentar um par de imagens estéreo para cada um dos olhos com o aux́ılio de
óculos espećıficos. Os óculos mais comumente empregados são o vermelho-ciano, que faz uso
de lentes coloridas, sendo percebida uma imagem para cada olho. O processo é ilustrado na
Figura 1. Essas imagens são muitos mais fáceis de ser visualizadas do que os estereogramas
em olhos cruzados 3D (do inglês, 3D crosseye stereogram) [7], no qual é necessário realizar
um processo para desfocar os olhos, cruzá-los até a imagem aparecer no centro e relaxá-los
para se obter a imagem 3D estável.
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Figura 1: Processo de geração e decodificação de um anáglifo colorido. Figura adaptada
de [8].

Embora esse método seja mais barato em questão de processamento, ele sofre com a
perda de qualidade na representação e também com anomalias de três efeitos comumente
debatidos na literatura, sendo eles: distorção de cores, competição retinal (retinal/binocular
rivalry) e desaparecimento (ghosthing) [8].

A distorção das cores ocorre quando a cor percebida por meio dos óculos é muito dife-
rente daquelas das imagens originais. Competição retinal (retinal/binocular rivalry) ocorre
quando o mesmo objeto é percebido com cores diferentes por cada um dos olhos, o que pode
ser causado pela diferença do brilho ou da intensidade da cor em cada imagem. Este efeito
é um dos principais causadores de fadiga visual e acontece quando o espectador é exposto
a ele por um longo peŕıodo de tempo, como em uma sessão de filme 3D, por exemplo. De-
saparecimento (ghosthing) é uma das anomalias mais comuns observadas nessas técnicas.
Esta anomalia é causada pela filtragem imprópria das ondas de luz.

2.2 Trabalhos Relacionados

Dubois [6] realizou um estudo a respeito do anáglifo, buscando detalhar o processo de
forma mais descritiva. Este trabalho realizou a descrição do método de projeção que utiliza
o espectro das curvas de absorção por meio dos óculos, a função de densidade espectral do
aparelho de exibição e a propriedade de colorimetria do observador. Antes disso, esta era
uma técnica emṕırica.

Deshpande e Lokhande [9] apresentaram uma revisão sobre os métodos de geração de
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anáglifos, especificando os processos de produção simples, sendo eles: Verdadeiro (True),
Cinza (Gray), Colorido (Color), Meia Cor (Half Color) e Otimizado (Optimized). Os proce-
dimentos explorados foram propostos pela comparação realizada por Wimmer [10], em sua
análise comparativa de métodos geradores de anáglifos.

Sanders e McAllister [11] aprofundaram os estudos a respeito da produção de anáglifos
a partir de imagens sintéticas. O anáglifo foi uma resposta para a geração de imagens
3D devido ao fato de ser uma solução de visualização de imagens muito barata. Dessa
forma, algumas técnicas e aproximações muito reconhecidas foram propostas na literatura,
tais como: algoritmo Photoshop e suas variantes; algoritmo dos mı́nimos quadrados (least
squares - LS), que utiliza o espaço de cor CIE e o algoritmo do ponto médio (midpoint - MD),
que minimiza a soma das distâncias entre a cor do anáglifo e as cores dos olhos esquerdo
e direito e no espaço de cores CIEL*a*b*. Os resultados demonstraram que cada um dos
métodos tinham suas vantagens e desvantagens na representação fiel das cores na qualidade
em estéreo, isso está intrinsecamente relacionado com a região de união das imagens que
sofre o efeito de desaparecimento (ghosthing).

Sullivan e McAllister [12] propuseram uma técnica para realizar o cálculo das cores
das imagens anáglifas. O procedimento abordado requer uma solução não-linear, visto que
depende de conhecer a distribuição espectral do equipamento de exibição e as funções de
transmissão dos filtros dos óculos de visualização. A solução utilizada foi o método dos
mı́nimos quadrados para cada pixel no par de imagens estéreo e baseado em minimizar
a distância das cores no espaço de cor uniforme CIEL*a*b*. O tratamento proposto foi
comparado com diversas técnicas de computação de anáglifos, incluindo a aproximação
pelo espaço CIE usando a distância Euclidiana e Uniforme, o algoritmo Photoshop e suas
variantes, bem como as propostas por Wimmer [10]. Além disso, eles analisaram a correção
gama [10] para redução da competição retinal (retinal/binocular rivalry) e métodos voltados
para a dessaturação do brilho.

Sanftmann e Weiskopf [13] aprofundaram os estudos sobre a anomalia de desapareci-
mento (ghosthing), um dos principais efeitos colaterais que o procedimento de geração de
anáglifo sofre. Com esse estudo, uma nova técnica foi proposta para a geração de anáglifos
tendo como base a percepção da luminância pelos olhos esquerdo e direito, por meio dos
óculos vermelho-ciano, o mais comumente utilizado. Além disso, o modelo mapeia alguns
parâmetros referentes à variância espectral observada nos monitores testados. A técnica de
redução de desaparecimento (ghosthing) foi aplicada nos métodos: Cinza (Gray), Colorido
(Full Color), Meia Cor (Half Color) e comparado com a abordagem tradicional. Uma das
principais perguntas respondidas por este método é quanto de luminância vinda do canal
verde está “vazando” para o filtro vermelho.

Dhaou et al. [14] realizaram uma revisão dos métodos para a geração de anáglifos e
voltaram-se especificamente para a proteção de conteúdo (3D) por meio de marca d’água
para assegurar os direitos autorais. O estudo comparativo a respeito das técnicas geradoras
de anáglifos, elenca os seguintes pontos: as deficiências resolvidas com essa aplicação; o
espaço de cor utilizado para operação; a entrada necessária, seja um par de imagens (es-
querda e direita), uma única imagem com o mapa de densidade ou v́ıdeo 2D; benef́ıcios e
as limitações do método.

Li et al. [8] propuseram uma abordagem para a geração de anáglifos, indo na contramão
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de diversos estudos, que buscam focar em resolver apenas uma parte das anomalias cau-
sadas durante o processo de geração. O método busca minimizar os efeitos de distorção
de cores, competição retinal (retinal/binocular rivalry) e desaparecimento (ghosthing), si-
multaneamente. O algoritmo opera no espaço de cores CIELAB, que é perceptivelmente
uniforme e busca combinar as cores das imagens em estéreo com a interpretação do atri-
buto da aparência das cores, que é definido pela cor observada pelo sistema visual humano
(SVH/HVS). Para a avaliação do resultado obtido pelo método, testes subjetivos foram con-
duzidos com um grupo composto por 20 pessoas, utilizando 25 pares de imagens capturadas
em estéreo e outros quatro métodos geradores para realizar a comparação.

Grinberg [15] criou um gerador de imagens anagĺıficas, utilizando a linguagem Python e
biblioteca Pil. O trabalho gerou os seguintes resultados: anáglifos vermelho-ciano utilizando
os métodos Verdadeiro (True), Cinza (Gray), Colorido (Color), Meia Cor (Half Color) e
Otimizado (Optimized), descritos por Wimmer [10]; Wiggle 3D, que são GIFs animados; e
pares de imagens estéreo (stereo pairs), sendo paralelas ou visão de olhos cruzados 3D, no
formato colorido ou monocromático.

O usuário 2sh [16] produziu um script em Python para a criação de anáglifos, que gera
as seguintes visualizações 3D: anáglifo, lado-a-lado (olhos cruzados, paralelo ou acima e
abaixo para televisores), Wiggle 3D, intercalado, entre outras.

Rodenas [17], a partir de uma única imagem, produziu um método para concepção de
anáglifos. O estudo buscou estimar o mapa de profundidade a partir de uma imagem.
O projeto se aprofundou em um tipo espećıfico de imagens, as capturadas em ambiente
externo. A aproximação buscou encontrar o ponto de fuga, que é o lugar onde duas ou
mais linhas paralelas (reais ou imaginárias) convergem no infinito, em uma imagem. Um
exemplo utilizado para ilustrar esse conceito é a representação de uma estrada, em que as
linhas limites desta são extrapoladas para o infinito. O local em que as linhas se interceptam
literalmente ou de forma imaginária é denominado ponto de fuga. A partir do mapa de
profundidade formado, o algoritmo gera a matriz de paralaxe e aplica o deslocamento no
canal.

3 Métodos de Geração de Anáglifos

Esta seção foi dividida em duas partes. A Subseção 3.1 aborda as especificações da base
utilizada para os experimentos e a Subseção 3.2 descreve matematicamente os métodos para
a geração dos anáglifos.

3.1 Base de Fotografias

Para a realização dos experimentos, foram necessárias imagens coloridas capturadas em
estéreo e agrupadas em pares, uma com a perspectiva da visão da esquerda e a outra
da direita, como o par ilustrado na Figura 2. A base utilizada para este propósito foi o
“Flickr1024” [18], um banco de imagens já utilizado em diversos outros estudos e resoluções
de problemas relacionados à estereoscopia, ao efeito paralaxe e à visão binocular.

A base possui uma grande variedade de cenários, por exemplo, animais, construções,
ambiente noturno, pessoas e plantas. Trata-se de uma base extensa, que pode ser testada em
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Figura 2: Par de imagens com duas perspectivas de visão, uma da direita e outra da
esquerda. Imagens extráıdas de [18].

cada uma das técnicas, tendo os seus resultados observados e observando as particularidades
em cada cenário.

3.2 Métodos

Os métodos estudados para a geração dos anáglifos foram os algoritmos lineares, que pode-
mos descrever matematicamente como na Equação 1, em que fl, fr representam os filtros
aplicados à imagem esquerda e direita, respectivamente. Além disso, [R,G,B]T represen-
tam os valores RGB de cada imagem, sendo que os ı́ndices [a, l, r] são da imagem final
do anáglifo, imagem esquerda e imagem direita, respectivamente. A Equação 1 deve ser
aplicada em cada pixel para gerar a imagem final.Ra

Ga

Ba

 =

Rl

Gl

Bl

 fl +

Rr

Gr

Br

 fr (1)

Nos principais métodos conhecidos para a geração de anáglifos, o filtro fl serve para
regular a passagem [Rl], enquanto o fr serve para [Gr, Br]. Dessa forma, a imagem final é
uma combinação dos canais [Rl, Gr, Br]. Utilizando óculos 3D anáglifo (óculos vermelho-
ciano), o olho esquerdo percebe a cor vermelha pela lente vermelha, que também servirá
como bloqueadora da passagem das cores verde e azul. Por outro lado, o olho direito percebe
o ciano por meio da lente ciana, que irá bloquear a passagem da cor vermelha. O processo
pode ser visto na figura 1.

Os filtros fr e fl são apresentados na Seção 4, para cada um dos métodos, bem como
suas vantagens e desvantagens. Os algoritmos lineares para geração de anáglifo possuem a
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limitação de sempre mapear várias combinações diferentes [Rl, Gr, Br] para a mesma cor
final [Ra, Ga, Ba] [11].

4 Resultados Experimentais

Para a ilustração dos resultados, as imagens apresentadas na Figura 3 foram utilizadas para
a geração dos anáglifos. Em cada uma das seguintes subseções será apresentada um método,
os filtros utilizados e uma análise do resultado obtido.

Figura 3: Par original de imagens estéreo de uma flor, extráıdas de [18].

4.1 True Anaglyphs

fl =

0, 299 0, 587 0, 114
0 0 0
0 0 0

 (2)

fr =

 0 0 0
0 0 0

0, 299 0, 587 0, 114

 (3)

A Figura 4a ilustra o anáglifo obtido com as matrizes mostradas nas Equações (2) e (3).
Os coeficientes usados neste método são os mesmos utilizados para a passagem do RGB
(Red-Green-Blue) para a escala de cinzas, que observamos em Y (Luminância), do espaço
de cores YUB, como mostrado na Equação (4).

Y = 0, 299R+ 0, 587G+ 0, 114B (4)

O anáglifo resultante apresenta cores bem escuras e sofre pouco efeito de desapare-
cimento (ghosthing). Além disso, como o canal [Ga] foi zerado durante o processo, isso
reduziu o brilho da imagem, que é um fator correlacionado ao efeito, visto que a cor verde é
responsável por 60% a 70% da intensidade do brilho entre as cores do componente RGB [19].
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(a) filtros 2 e 3. (b) filtros 5 e 6.

(c) filtros 7 e 8. (d) filtros 9 e 10.

(e) filtros 11 e 12.

Figura 4: Anáglifo resultante do uso de diferentes filtros. Imagens extráıdas de [18].

4.2 Gray Anaglyphs

fl =

0, 299 0, 587 0, 114
0 0 0
0 0 0

 (5)
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fr =

 0 0 0
0, 299 0, 587 0, 114
0, 299 0, 587 0, 114

 (6)

A Figura 4b ilustra o anáglifo obtido com as matrizes mostradas nas Equações (5) e (6),
como explicado na Subseção 4.1, no método de geração do True Anaglyph. Os coeficientes
apresentados são utilizados para a conversão para a escala de cinza, como mostrado na
Equação (4). Ao acrescentarmos valores para o canal [Ga], observamos um aumento do
efeito de desaparecimento (ghosthing), em comparação ao método True Anaglyph.

4.3 Color Anaglyphs / Photoshop

fl =

1 0 0
0 0 0
0 0 0

 (7)

fr =

0 0 0
0 1 0
0 0 1

 (8)

A Figura 4c ilustra o anáglifo obtido com as matrizes mostradas nas Equações (7) e (8).
O anáglifo colorido é gerado pelo algoritmo original Photoshop (PS). Este processo combina
o componente vermelho da imagem do olho esquerdo, [Rl] e os componentes azul e verde
da imagem do olho direito, [Gr, Br]. Este método acaba sofrendo do efeito de competição
retinal (retinal rivalry) e, por ser linear, sofre da sobreposição de pontos, ao mapear diversas
combinações [Rl, Gr, Br], para a mesma cor final no anáglifo gerado.

4.4 Half Color Anaglyphs

fl =

0, 299 0, 587 0, 114
0 0 0
0 0 0

 (9)

fr =

0 0 0
0 1 0
0 0 1

 (10)

A Figura 4d ilustra o anáglifo obtido com as matrizes mostradas nas Equações (9) e (10).
Este método é uma combinação dos filtros 2 e 7, apresentados nas Subseções 4.1 e 4.3,
respectivamente. Em comparação com o resultado obtido no processo Color Anaglyph,
observamos que a geração do Half Color Anaglyph sofre menos do efeito de competição
retinal (retinal rivalry) por receber o componente vermelho, [Ra], e convertê-lo para a
escala de cinza, ao invés de não fazer a conversão [13].
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4.5 Optimized Anaglyphs

fl =

0 0, 7 0, 3
0 0 0
0 0 0

 (11)

fr =

0 0 0
0 1 0
0 0 1

 (12)

A Figura 4e ilustra o anáglifo obtido com as matrizes mostradas nas Equações (11)
e (12). A combinação dos filtros 11 e 12 foram sugeridas por Wimmer [10], na otimização
da produção de anáglifos.

Este método almejava a redução da competição retinal (retinal rivalry), visto que ele
estava analisando a diferença do brilho nos objetos coloridos. Para isso, foi necessário
descartar o componente vermelho das imagens originais, [Rl], [Rr]. A composição do
canal vermelho do anáglifo,[Ra], é uma combinação derivada dos componentes verde e
azul [12],[Gl], [BL]. Embora o tratamento realmente diminua a competição retinal (reti-
nal rivalry), a qualidade da cor é reduzida, especificamente para o matiz de cor vermelha.

5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho, uma revisão bibliográfica foi realizada para contextualizar os anáglifos.
Além disso, identificamos a base de imagens “Flickr1024” [18] como um repositório de
figuras em diversas situações, sendo conveniente para teste e análises em posśıveis trabalhos
relacionados à estereoscopia, efeito paralaxe e visão binocular.

Os principais conceitos para a geração de anáglifos foram apresentados e discutidos, jun-
tamente com as principais anomalias que afetam a imagem anagĺıfica. O método analisado
neste estudo se resume ao linear e, embora sua implementação seja simples, ele descarta
as configurações da tela utilizada para a exibição do resultado e não trata dos óculos de
filtragem. O principal fator de baixo desempenho desse processo é o fato de sempre mapear
várias combinações diferentes [Rl, Gr, Br] para a mesma cor final [Ra, Ga, Ba].

As técnicas analisadas neste trabalho foram as seguintes: (i) Verdadeira (True), que
apresenta cores bem escuras e sofre pouco do efeito de desaparecimento (ghosthing), (ii)
Cinza (Gray), que sofre do aumento de desaparecimento (ghosthing) em comparação à
técnica anterior; (iii) Colorida (Color), que sofre bastante com a competição retinal (retinal
rivalry) e a limitação com a sobreposição dos pontos; (iv) Meia Cor (Half Color), uma
correção da técnica colorida visando diminuir a competição retinal (retinal rivalry) e (v)
Otimizada (Optimized), que embora resolva a competição retinal (retinal rivalry), tem baixa
qualidade na representação do matiz de cor vermelha.

Como sugestões para trabalhos futuros trabalhos, podemos citar a criação de um com-
parativo com métodos de geração não-lineares, a identificação de uma métrica comum de
avaliação parametrizada e a aplicação de técnicas de correção gama e dessaturação, presen-
tes em alguns dos métodos investigados neste trabalho
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