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RESUMO 

 

Jogos 2D geralmente utilizam  sprites que precisam ser iluminados artificialmente. Embora este            

processo seja trivial quando os  sprites vem de modelos 3D, isso não acontece quando foram               

desenhados por um artista. Este trabalho apresenta um método para a criação de informação              

topológica aproximada de imagens 2D para serem usadas em modelos de iluminação 3D             

tradicionais. A nossa solução apresenta resultados mais flexíveis que as técnicas existentes,           

permitindo ajustes e edição manual, garantindo o processo de  design ao autor. O método proposto               

aborda o problema com a geração procedural de mapas topológicos, facilmente editáveis e             

ajustáveis, em escala de cinza para um número de direções. Esses mapas são posteriormente              

combinados em uma textura e decodificados em um mapa de normais que representa a superfície               

completa   da   imagem. 

 

Palavras-chave: Iluminação 2D.  Rendering não fotorealistico.  Rendering 2.5D. Computação         

Gráfica. 
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ABSTRACT 

 

2D games often use sprites that must be artificially shaded. While this process is trivial when                

the sprites come from 3D models, this is not true when they were draw by an artist. This work                   

presents a method for creating approximated topological information of 2D images to be used              

with traditional 3D illumination models. Our solution presents more flexible results than the             

existing techniques, allowing adjustments and manual editing and ensuring the author’s design            

process. The proposed method tackles the problem by procedurally generating easily editable and             

adjustable grayscale topological maps for a number of directions. These maps are later combined              

into   one   texture   and   decoded   into   a   normal   map   that   represents   the   complete   image   surface. 

 

 

Keywords : 2D Illumination. Non-Photorealistic Rendering. 2.5D Rendering. Computer        

Graphics. 

 

  

 



 

 

9 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………. 10 

1.1 Motivação ………………………………………………………………………….... 10 

1.2 Objetivos ……………………………………………………………………………. 11 

2 TRABALHOS   RELACIONADOS ……………………………………………...… 12 

3 REPRESENTAÇÃO   TOPOLÓGICA ……………………………………………. 17 

3.1 Formulação …………………………………………………………………………. 17 

3.2 Métodos ……………………………………………………………………………... 19 

3.2.1 Primeiro   Método ………………………………………………………..…………… 19 

3.2.2 Segundo   Método …………………………………………………………………….. 20 

4 ILUMINAÇÃO …………………………………………………………………….. 26 

4.1 Mapa   de   normais ………………………………………………………………….... 26 

4.2 Parametrização …………………………………………………………………….. 28 

5 RESULTADOS ……………………………………………...…………………….... 30 

5.1 Reflectância   de   Lambert ………………………………………………………...… 30 

5.2 Toon ……………………………………………...………………………………….. 31 

5.3 Cross   Hatch ……………………………………………………………………....… 32 

5.4 Lit   Sphere …………………………………………………………………....…...… 37 

5.5 Customização …………………………………………………………...………...… 41 

5.6 Desempenho ….…………………………………………………………………...… 44 

5.7 Comparativo   visual ……………………………………………………………....… 46 

6 CONCLUSÃO   E   TRABALHOS   FUTUROS ………………………..…………… 48 

 REFERÊNCIAS ………………………………………………………………….… 49 

 

  

 



 

 

10 

1    INTRODUÇÃO 

 

1.1   Motivação 

 

A arte visual está no centro de grande parte das experiências digitais modernas tais como jogos,                

vídeos, fotos, pinturas e desenhos. Por essa razão, a computação gráfica está sempre recebendo              

uma crescente atenção de ambas indústria e academia motivada pela taxa em que novos métodos               

são necessários para manter o campo em evolução. O aumento de técnicas baseados na física               

óptica para ecossistemas 3D estão em constante aprimoramento no cenário atual da indústria mas              

não   é   sempre  que   a   arte   2D   pode   colher   os   benefícios   desses   avanços. 

Para que uma simulação de iluminação ocorra com os métodos tradicionais em três dimensões,              

é necessário que se tenha conhecimento da informação topológica do que se pretende iluminar.              

Num modelo 3D, essa informação topológica normalmente tem pelo menos a distribuição de            

cores na superfície e a distribuição das normais da superfície no espaço tridimensional. Técnicas              

modernas geralmente usam uma combinação de informações para cada vértice que constitui o             

modelo,   interpolação   e   mapas   bidimensionais   com   mapeamentos   para   cada   vértice. 

O padrão moderno da indústria 3D usa informação por vértice para posição no espaço, posição               

da projeção padronizada para os mapas 2D (chamadas coordenadas UV) e normal, mapas 2D para               

cores e representação mais fiel de normais e por último, interpolação de ambas as informações               

por vértice e dos mapas para toda a superfície. Por ser um padrão tão bem definido e difundido, as                   

técnicas   de   iluminação   modernas   usam   essas   informações   como   entrada. 

A arte 2D não pode usufruir das técnicas modernas de simulação de iluminação justamente por              

não possuir essas informações topológicas, tanto por esse tipo de utilização não constituir uma              

abordagem ortodoxa quanto pelo esforço necessário gerar essas informações manualmente. Para           

aumentar a viabilidade, em caráter temporal e econômico, de se usar os efeitos e técnicas tão bem                 

desenvolvidos de iluminação é necessário que existam bons métodos que atuem na automatização             

ou pelo menos como ferramentas de auxílio na criação das informações topológicas necessárias.             

Para esses métodos, também é extremamente desejável que o resultado final seja o mais próximo               

possível   do   intento   do   usuário   referente   a   estilo   visual,   forma   percebida   e   composição   visual.  
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1.2   Objetivos 

 

A arte 2D que usa técnicas reservadas ao 3D geralmente é chamada 2.5D, por não chegar a                 

utilizar modelos 3D, já que pode ser vista de apenas um ângulo, e também não ser limitada ao 2D                   

tradicional   porque   possui   informações   topológicas   do   mundo   tridimensional. 

O foco do trabalho apresentado é criar um método que possa ser integrado em ferramentas               

incorporadas diretamente no dia-a-dia de um artista que gera arte 2.5D em estilos artísticos              

variados. Estilos esses que devem poder ser complementados pela maiorias das técnicas de             

shading   usadas  no   ecossistema   3D   atual   sem   muito   problema. 

A técnica criada foca em estabelecer um modelo explícito de geração de representação             

topológica para a criação automática de mapas de normais em arte 2D sem a necessidade de                

separar as regiões desconexas, evitando sobreposições nas contribuições de bordas vindo de uma             

mesma direção, possibilitando customizações na representação final e que tenha eficiência           

computacional   suficiente   para   atender   os   requisitos   temporais   dos   possíveis   usuários   do   método.  

Na seção 2 apresentaremos diversos trabalhos relacionados ao tema. Na seção 3 iremos             

desenvolver o método de geração de mapas de iluminação baseado em topologia estimada. Na              

seção 4 iremos descrever o processo de iluminação à partir dos mapas de iluminação. Na seção 5                 

apresentaremos os resultados da iluminação utilizando vários shaders, e compararemos a           

performance do método proposto por este trabalho com os métodos implementados por trabalhos             

relacionados.   Na   seção   6   apresentaremos   as   conclusões   e   trabalhos   futuros. 
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2    TRABALHOS   RELACIONADOS 

 

 

A demanda por novas tecnologias que possam auxiliar na criação de imagens digitais é grande e                

graças a importância da iluminação para a arte, muitos métodos para automatização de luz e               

sombra em arte 2D digital foram propostos nos últimos anos. Uma das abordagens é a construção                

interativa de objetos 3D a partir de objetos 2D , onde, em seguida, a iluminação é aplicada nesses                  

objetos. Apesar da eficácia desses métodos, os mesmos não são adequados para uma grande gama               

de tipos e estilos de  arte 2D , porque, em alguns estilos como o  pixel art, pequenas alterações nos                  

objetos 2D de resoluções muito baixas podem mudar significativamente a geometria dos objetos            

3D e em outros áreas de grande complexidade, como cabelo, não possuem um tratamento              

interativo   trivial,   fazendo   com   que   gerar   um   modelo   3D   seja   desejável   à   aplicação   da   técnica. 

 

 

            (a) (b) 

Figura   1  Resultado   do   método   proposto   por   CrossShade.   Fonte:    Shao,   Bousseau,   Sheffer   &   Singh,   2012   [22] 

 

Shao, Bousseau, Sheffer & Singh, 2012 [22]  propõe uma ferramenta que identifica            

características de relevo de desenhos vetoriais usando curvas das seções transversais (Figura 1a).            

As propriedades matemáticas das curvas de seção transversal são derivadas para estimar            

automaticamente   as   normais   de   superfície   em   todo   o   desenho. 

Uma outra abordagem comum é utilizar métodos para extrair informações de imagens, sem a              

necessidade da construção de um objeto 3D. Estes métodos detectam as bordas visíveis do              
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segmento para achar os locais onde as normais da região são perpendiculares ao vetor da câmera,                

em seguida interpolam as normais das bordas na região em um domínio 3D, gerando o mapa de                 

normais. Os trabalhos à seguir seguem essa abordagem e diferem entre si, principalmente, pelos              

métodos   de   interpolação   das   normais   no   interior   da   região. 

Johnston, 2002 [11] descreve um método  com o objetivo de prover iluminação de  cartoons ,              

imagens com arte no estilo dominante dos desenhos animados da TV desde a década de 1930 até                 

os dias atuais,  incorporados em imagens e filmes reais. Para tornar a iluminação dos  cartoons               

compatível com o cenário real, foi necessário identificar a iluminação do ambiente e aplicá-la              

utilizando um mapa de normais para cada  frame  que compõem uma animação ou um vídeo. Neste               

caso o principal desafio da ferramenta é gerar mapas de normais realistas para os  cartoons com o                 

menor   esforço   manual   possível.  

 

 

   Figura   2 Resultado   das   etapas   do   Lumo.   Fonte:    Johnston,   2002   [11] 

 

Johnston, 2002 [11] observou que para se obter um resultado convincente, era necessário que as               

normais nos vincos das regiões tivessem apenas um sentido. Esse problema foi resolvido             

incorporando um sistema interativo onde é gerada uma imagem em que as silhuetas são pintadas               
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com duas cores diferentes lado a lado (Figura 2a), sendo o lado interno da curva é pintado de                  

branco e o lado externo é pintado de preto. Para cada curva interna o sistema sugere uma                 

coloração para os lados da curva com base na curva principal, e permite edições das colorações                

pelo usuário. Essas cores são interpoladas para gerar uma imagem em tom de cinza (Figura 2b)                

para representar os detalhes internos das curvas. Ela será combinada com as normais calculadas              

com   base   na   silhueta   do   objeto,   dando   uma  noção   de   profundidade. 

A interpolação das normais ao longo da região é feita por um método de difusor de mola                 

amortecida. Os resultados são convincentes mas possui um custo computacional relativamente           

alto. Uma das intenções deste trabalho é proporcionar um método de interpolação mais             

convincente   que   utilizado   por    Johnston   [11]    e   com   um   menor   custo   computacional. 

Nascimento, Queiroz, Rocha, Ren, Mello, & Peixoto, 2011 [16] propõem um método de             

iluminação calculado à partir de uma árvore de regiões representando um  cartoon . A árvore de               

regiões possibilita uma acesso rápido às relações de adjacência e inclusão entre as regiões, o que                

permite   um   cálculo   separado   para   cada   região   e   operações   entre   elas.  

 

 

 

Figura   3 Resultado   das   etapas   de   iluminação  proposta   por   Nascimento   et   al.,   2011    [16]. 

 

O modelo teórico proposto por  Nascimento et al. , 2011 [16] se baseou na projeção das normais                 

de uma hemisfera em um círculo, essa proposição foi demonstrada analiticamente. A formulação             

é: seja uma curva fechada onde e a região delimitada      (s 0, …, N )Cs =       (x(s), y(s))C  
s =     Q     

por   C.   A   normal      para   cada   ponto   de   é   dada   por:(s)n Cs  

 

(s)  n =  (n (s), n (s), 0)x  y   =  (y (s), (s), 0)′ − x′  (1) 
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A   normal      para   cada   ponto   é   dada   por:(p)n  p ∈ Q  

 

 ,(p)  nx = w(p)

 ∫
N

s=0

n (s) dsx

p  C(s)∣∣ − ∣∣2
 (2) 

 

 ,(p)ny = w(p)

 ∫
N

s=0

n (s) dsy

p  C(s)∣∣ − ∣∣2
 (3) 

 

 ,(p)  nz =  √1 n (p)   n (p)−  x
2 −  y

2
(4) 

onde  

(p)  w = ∫
N

s=0

 ds
p  C(s)∣∣ − ∣∣2

 

(5) 

 

 

 

Figura   4  Todos   os   pontos   da   borda   influenciam   em   um   ponto   da   região. 

 

As limitações desse método são: a necessidade de calcular separadamente cada região            

independente para depois compor o mapa de normais da imagem inteira; apresenta resultados             
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menos realistas do que  Johnston, 2002 [11] em regiões com várias ramificações devido às              

características do modelo teórico proposto; toda a borda é utilizada para calcular todos os pontos              

da região delimitada (Figura 4), mas nem sempre isso deveria ocorrer para se obter resultados               

mais convincentes. Um dos objetivos deste trabalho é propor um modelo teórico baseado no              

proposto   por    Nascimento   et   al.   ,   2011   [16] ,   melhorando   as   limitações   citadas. 

 

 

Figura   5 Figura ilustrativa de uma prévia do processo esperado do método proposto por este trabalho. Nem todos                

os   pontos   da   borda   influenciam   no   ponto   da   região. 

 

Sprite Illuminator[32] é uma ferramenta comercial de edição de mapas de normais. Ela permite              

uma série de operações predefinidas sobre mapas de normais. Mas não reconstrói a superfície de               

uma   região   de   forma   automática.  

Sprite Lamp[33] também é uma ferramenta comercial, que combina quatro imagens em tons de              

cinza, geradas manualmente, para calcular o mapa de normais. As imagens em tons de cinza são                

aproximações da superfície com uma iluminação direcional perpendicular aos eixos cartesianos.           

Nós propomos um modelo que gera mapas intermediários para o cálculo das normais da              

superfície   semelhantes   ao   Sprite   Lamp[33],   porém   de   forma   automática   e   com   N   direções. 
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3   REPRESENTAÇÃO   TOPOLÓGICA 

 

 

Esta seção apresenta a técnica proposta para geração de informação topológica utilizadas na             

iluminação   de   sprites.  

 

3.1   Formulação 

 

Os mapas de visibilidade topológica foram idealizados para permitir uma percepção mais            

intuitiva da influência da iluminação, representando a área que seria alcançada pela luz vindo de               

certa direção em cada região da imagem. Ele é definindo ponto-a-ponto, para uma direção, pelo              

menor escalar proporcional à distância entre o ponto e a borda e inversamente proporcional ao               

quanto a normal do ponto da borda e a direção entre esses divergem da direção do mapa. Os                  

mapas são completamente transparentes e intuitivos ao artista quanto ao seu funcionamento e             

torna possível uma das propostas do trabalho: a intervenção do artista no processo. Esses mapas               

podem ser editados da mesma forma que o artista alteraria a iluminação numa imagem,              

permitindo   inclusive   sua   edição   em   tempo   de   execução,   com   o   estágio   de   visualização   pausado. 

Nascimento et al., 2011 [16]  propõe um modelo explícito de preenchimento das normais da              

região à partir das normais da borda (Figura 4), enquanto o método proposto por este trabalho                

estabelece   um   modelo   explícito   com   base   em   uma   parcela   das   normais   das   bordas   (Figura   5). 
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Figura   6  Primeiro   protótipo   do   mapa   de   visibilidade   topológica,   na   direção   180º. 

No processo inicial de elaboração desta técnica, percebeu-se que os mapas de visibilidade             

topológica precisavam ser contínuos, porque mudanças bruscas na vizinhança dos pontos           

resultam em mudanças bruscas no mapa de normais (Figura 6). Por este motivo, a componente de                

visibilidade topológica, como será feita referência às partes constituintes desses mapas a partir de              

agora, não pode ser simplesmente um traçado de raios dos pontos para a borda, já que não                 

preservaria a topologia da região e a continuidade das normais. Estas componentes são             

semelhantes a transformação de distâncias euclidiana, mas com pesos dependendo de uma direção             

escolhida, das normais nas bordas, dos versores que apontam dos pontos da região para os pontos                

das   bordas.  

 

 

Figura   7 Ilustração   dos   dados   necessários   da   Fórmula   6.  

 

Cada componente , sendo  as coordenadas no plano, do mapa de visibilidade   (p, θ)c    p{x,y}          

topológica de direção é estimado levando em conta todas as normais (i = 1, …, N) da   θ{x,y}          ηi       

curva   e   as   coordenadas       correspondentes,   que   tenha   o   menor   valor   positivo   dado   por:pi  

, (p, θ) in  c  = m ( p  p∣∣ − i∣∣
(θ • η ) · θ • (pp )i ( i

︿ )) (6) 

com   θ η ) 0 e  0  ( •  i >  θ (p p )( •  i
︿ )  >   

. 
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Os mapas de visibilidade topológica são expostos neste trabalho em figuras de tons de cinza,               

sendo os valores 0 dos mapas representados pela cor branca e o valor máximo de cada mapa pela                  

cor   preta,   para   facilitar   a   visualização   e   customização   dos   mesmos. 

 

3.2   Métodos 

 

Nesta etapa são propostos dois métodos para a geração do mapa visibilidade topológica. Os              

aspectos de eficiência, precisão e possibilidade de paralelização serão comparados para evidenciar            

as   vantagens   de   cada   um. 

 

(a) (b) 

   Figura   8 Resultados   dos   métodos   propostos   por   este   trabalho:   (a)   primeiro   método,   (b)   segundo 
método.   Para   a   direção   180º 

3.2.1   Primeiro   Método 

 

Nesta seção é proposto o primeiro método, que possui menor complexidade de implementação.             

Nele é posto em prática o modelo explícito proposto (3.1) da forma mais direta possível. Para                

cada ponto da região são verificados todos os valores usando a fórmula (6) nos pontos e                

respectivas   normais   da   curva   da   região   à   procura   do   menor   valor   positivo.  

Os resultados deste método são precisos, ele é paralelizável e tem a mesma ordem de               

complexidade computacional que a técnica proposta por  Nascimento et al., 2011 [16] . Em             

Marques & Gois, (2016) [14]  os valores das normais em uma malha são calculados em GPU para                 

diminuir a amostragem, e depois utiliza o processo de rasterização para preencher o restante do               
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mapa de normais, para diminuir a quantidade de processamento necessária, sem comprometer a             

qualidade   do   resultado.   Esse   método   pode   utilizar   um   procedimento   semelhante. 

 

      Figura   9 Tridente,   processamento   feito   pelo   primeiro   método   (3.2.1) 

 

Na Figura 9 percebe-se que aproximadamente no meio da ponta central há um efeito              

indesejado. Isso ocorre porque aplicando-se o modelo proposto (Fórmula 6), alguns pontos das             

bordas das setas externas do tridente são identificados como origens do valor mínimo positivo em               

uma parte da ponta central. A Figura 9 destaca em vermelho um segmento de reta entre um ponto                  

da seta do meio do tridente e um ponto da borda da seta de cima que foi escolhida como a origem                     

do valor mínimo, seguindo a formulação. Esse fenômeno também pode ocorrer em regiões             

desconexas ou em uma região côncava com ramificações, quando algum ponto que não pertence à               

região faz parte do caminho entre o ponto e a origem na borda. Esse problema é resolvido no                  

segundo   método(3.2.2). 

3.2.2   Segundo   Método 

 

Este método tem por objetivo resolver o fenômeno do caminho com pontos externos à região               

demonstrado na Figura 9, tentando aproveitar as propriedades dos caminhos contínuos para fins             

de   otimização.  
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(a) 

 

(b) 

   Figura   10 Mapa   de   visibilidade   topológica,   direção   180º.   (a)   representa   níveis   de   profundidade. 

 

Ele consiste em calcular os componentes do mapa por níveis, processando em camadas,             

baseada na Fórmula 6, na área não-processada. Na Figura 10a pode-se verificar um esboço dos               

processamentos   das   camadas   pelas   cores   atribuídas.  

Para cada nível calculado, são verificados os pontos da borda de onde se originaram os valores                

do mapa de visibilidade topológica nos níveis anteriores, de forma a encontrar o menor valor do                

componente e manter o caminho contínuo até a borda. Na Figura 11 demonstra-se o caminho, no                

mapa de visibilidade topológica de direção 180º, percorrido da borda até um ponto da seta do                

meio do tridente. É possível reparar que os caminhos da borda até cada ponto não são                

necessariamente   retilíneos. 
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Figura   11 Tridente,   processamento   feito   pelo   segundo   método   (3.2.2). 

 

Nas   listagens   3.1,   3,2.   3.3,   3.4,   3.5   são   descritos   trechos   de   código   da   implementação   em   C#   do 

segundo   método   proposto   por   este   trabalho. 

 

 

Listagem   3.1:   Parâmetros   e   retorno   do   método   (3.2.2) 

 

Os dados de entrada do método são: as dimensões da imagem (width, heigth), o  array das                

direções (directions), o array que marca os pontos que pertencem a alguma região da imagem               

(valids), a quantidade de pontos das regiões (validsCount), os pontos e normais das bordas              

(pPointsEdge).  

A classe ProcessingPoint contém as coordenadas de um ponto na região (x, y), as coordenadas e                

normais de um ponto na borda (xO, yO, edgeDirection), uma direção (direction), o valor do               
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componente do mapa (DrivenDistanceToEdge) calculado com os atributos anteriores utilizando a           

fórmula   (3.1).  

 

 

Listagem   3.2:   Bloco   da   linha   9   da   listagem   3.1. 

 

Na listagem 3.2 são calculados um mapa de direções para cada direção do  array directions. A                

variável currentLevelPoints é a lista de ProcessingPoint para serem processados na camada atual,             

nextLevelPoints são os ProcessingPoint para serem processados na próxima camada,         

candidatesToLower são os pontos que tem os valores no mapa compatíveis com o valor da               

camada, lowerPoints são ProcessingPoint que tem o menor valor do mapa para cada ponto já               

processado. No processamento de uma camada, uma posição de destino pode estar presente várias              

vezes na lista currentLevelPoints, porque foi propagado por vizinhos diferentes, possivelmente           

vinda   de   locais   diferentes   da   borda. 

A variável level, que representa a camada, tem o valor inicial de uma unidade mais uma                

margem de erro de precisão porque essa é a menor distância entre dois pontos adjacentes. Ela é                 

incrementada pela variável iterator, que pela mesma razão tem o mesmo valor inicial. Como visto              

na listagem 3.3, na linha 54, o iterator é multiplicado quando nenhum ponto foi processado na                

camada atual, aumentando assim a velocidade em que as camadas se expandem. Neste caso o               
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valor multiplicado é a raiz quádrupla de dois, para duplicar a velocidade de expansão das camadas                

a cada quatro vezes que nenhum ponto pertencer a uma camada. A cada passo da instrução while,                 

na   linha   23   da   listagem   3.3,   é   processada   uma   camada. 

 

 

Listagem   3.3:   bloco   da   linha   25   da   listagem   3.2. 

 

 

Listagem   3.4:   bloco   da   linha27   da   listagem   3.3.  

 

Na linha 31, são tratados os ProcessingPoints de currentLevelPoints. Caso o valor do mapa seja               

compatível com a camada atual, e sendo menor que o já processado na mesma posição, então é                 

atribuído como o de menor valor na posição e adicionado na lista de candidatos a menor valor da                  

posição. Caso seja tenha com valor do mapa válido, mas não compatível com a camada atual,                

então   será   processado   novamente   quando   a   camada   for   incrementada. 
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Listagem   3.5:   bloco   da   linha   41   a   listagem   3.3. 

 

Na linha 41 da listagem 3.5, são varridas as posições de destino dos ProcessingPoint da variável                

candidatesToLowers. Cada posição contém o ProcessingPoint de menor valor mapa que será            

propagado para a vizinhança do ponto destino e adicionados em nextLevelPoints para serem             

processados na próxima camada. Nos ProcessingPoint propagados, as bordas que originaram os            

menores   valores   serão   copiadas   para   os   ProcessingPoint   da   a   vizinhança   do   ponto   destino. 
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4   ILUMINAÇÃO 

 

 

4.1   Mapa   de   normais 

 

Este capítulo apresenta a técnica de geração do mapa de normais utilizando os mapas de               

visibilidade topológica formulado no capítulo 3. Estes mapas podem ser confeccionados pelo            

usuário,   permitindo   uma   melhor   experiência   na   geração   manual   dos   mapas   de   normais. 

 

 

             (a)                                  (d)                         (g) 

 

         (b) (e)                         (h) 

 

         (c) (f)                         (i) 

 

Figura   12 Mapas  de   visibilidade   topológica   e   mapa   de   normais. 

 

A Figura 12 mostra uma visão geral da técnica. Primeiramente são calculados os mapas para               

( = 0, …, N) direções, igualmente divididas no círculo. Para cada componente , sendo i              (p, )c θ   

   um   ponto   da   região   e      o   versor   da   direção   do   mapa,   a   normal      é   obtida   por:p{x,y} (i)  θ{x,y} (p)n  
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(p) n{x,y} =  
∑
N

i = 0

1
c (p, θ )i

2

∑
N

i = 0

θi
c (p, θ )i

2

 (7) 

 

(p) n{z} =  √1 n  n−  2
{x} −  2

{y}
    (8) 

 

 

 

   (a)                         (b) 

Figura   13 Duas   Esferas   :   mapas   de   normais   gerados   com   4   mapas   topológicos   (a)   e   16   mapas   topológicos   (b) 

 

Nesta técnica são necessários pelo menos quatro direções para os mapas de visibilidade             

topológica, podendo-se utilizar uma quantidade maior para melhorar a precisão do mapa de             

normais gerado. Na Figura 12i são usadas oito direções, na Figura 13a foram utilizadas quatro e                

na Figura 13b foram usados dezesseis direções. Percebe-se que a precisão do mapa de normais da                

Figura 13b é superior ao da Figura 13a, principalmente nas extremidades. Mas não há um ganho                

de qualidade expressivo, quando compara-se o mapa de normais da Figura 12i com o da Figura                

13b. Conclui-se que há um limite de qualidade que o mapa de normais alcança aumentando a                

quantidade   de   direções.  

Este trabalho utilizou oito direções como padrão na técnica de geração das normais nos              

exemplos expostos, assumindo que a quantidade de direções necessárias para a geração de mapas              

de normais é constante. Logo a complexidade computacional da técnica de geração de normais              

proposta   por   este   trabalho   é   diretamente   proporcional   à   complexidade   do   mapa   topológico. 
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4.2   Parametrização 

 

Por causa da discretização nas imagens, as normais nas bordas podem ter variações bruscas,              

principalmente em imagens de baixa resolução. As técnicas utilizadas por  Johnston, 2002 [11] e              

Nascimento et al. [16] suavizam naturalmente essas variações, mas a técnica proposta por este              

trabalho tem por objetivo priorizar a topologia nas proximidades de cada pedaço. Sendo assim,              

essas variações provenientes de pedaços serrilhados de bordas de menor resolução refletem em             

pequenos vales ou dobras nas proximidades no mapa de normais. Para contornar esse efeito              

indesejado e possibilitar uma gama de variedades, foram implementados alguns parâmetros na            

ferramenta em que se aplica uma função nos mapas de visibilidade topológica antes do cálculo               

das   normais   (4.2). 

 

 

 

Figura   14 Iluminação   de   objetos   com   mapas   de   visibilidade   topológica,   aplicando   funções   diferentes. 

 

Na Figura 14a verifica-se um efeito de dobra perto da borda, na região direita da região. Na                 

Figura 14b é aplicada a função , em cada mapa, sendo      (x)  f =  c V max((( x  cx−
V max) +  )  *  )      max  V  

o maior valor em cada mapa e . Esta função preserva os valores máximos dos mapas e       0, 5c =  0           

transforma   os   valores   zero   em   uma   proporção      dos   valores   máximos   de   cada   mapa.c  
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Figura   15 Iluminação de um quadrado. Utilizando uma interpolação de quinta ordem nos mapas de             

visibilidade   topológica. 
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5   RESULTADOS 

 

 

Como resultado desse trabalho foi desenvolvido uma ferramenta própria para o game engine             

Unity, um motor  de jogos muito popular atualmente. Para exibição de sprites com iluminação              

proveniente da dedução topológica do método são necessários apenas uma ferramenta capaz de             

renderizar objetos e suporte a diferentes  shaders  que possuam iluminação e possam usar um mapa               

de normais, algo que a Unity é capaz de fazer sem nenhuma alteração. A implementação da                

ferramenta foi feita usando as bibliotecas de código disponibilizadas pela versão 5.6.1f1 da Unity.             

Todos os shaders foram escritos na linguagem CG , C for Graphics, e usando as bibliotecas                

adicionais   de   GPU   fornecidas   pela   mesma   versão   da   Unity. 

Vários estilos visuais e vários estilos de arte foram usados para testar o método e vários shaders                 

diferentes foram usados para testar a ferramenta e mostrar seus pontos fortes e fracos. As seções a                 

seguir   apresentam   detalhes   do   que   foi   usado.  

 

5.1   Reflectância   de   Lambert 

 

Uma ótima representação para superfícies foscas e base para a maior parte dos algoritmos de               

iluminação, a reflectância proposta por Lambert, 1760 [13] foi a primeira escolhida para os testes               

por   sua   simplicidade,   bons   resultados,   performance   e   ubiquidade. 

O centro da técnica é o cálculo da componente difusa para cada de ponto de interesse da                 

superfície   e   que   se   dá   por: 

 ( L  ) C I  D =  
︿ • N

︿
L (9) 

Onde   D   é   a   componente   difusa,   é   o   vetor   da   direção   da   luz   normalizado,   é   a   normal   ,   C   éL  
︿

N
︿

 

a   cor   e   a   intensidade   da   luz.IL  

Todas   as   figuras   que   envolvem   iluminação   no   trabalho,   usam   este   método.   As   figuras   das 

seções   5.2,   5.3  e   5.4   usam   a   componente   difusa   (9)   como   base   de   cálculo   da   intensidade   da 

iluminação   e   as   demais   figuras   que   possuem   iluminação   somente   Reflectância   de   Lambert. 
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5.2   Toon  

 

Um método que usa uma função degrau no lugar da iluminação contínua da iluminação realista,               

o toon shading, também conhecido como cel shading or cartoon shading, é usada para se               

aproximar de alguns tipos de iluminação das mídias mais convencionais como animação para TV              

e desenhos em mídia física (como revistas e episódicos), principalmente em alguns estilos             

orientais. 

Na implementação foi usado uma imagem contendo tons para transformar a iluminação            

contínua numa função degrau de tons, aproveitando para customizar o tom ao invés de usar só                

tons   de   cinza. 

 

                      

(a)                                                                                                                                                                                                                                     (b) 
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                                                                            (c)   

Figura   16 (b):   exemplo   usando   Toon   Shading   aplicado   em   (a)   .   (c)   Imagem   usada   para   a   função   degrau. 

 

 

5.3   Cross   Hatch  

 

Cross hatching (hachura), é uma técnica clássica de desenho, como pode ser visto na Figura 17,                

com lápis e caneta (e os ancestrais da caneta, como a pena) para sombreamento. Ela leva em                 

consideração ao efeito de que quanto mais linhas dividindo o mesmo espaço, mais escura o nosso                

cérebro   interpreta   que   uma   área   é.  

 

 

Figura   17 Exemplo   de   Cross   Hatching   em   arte   tradicional   :    East   Side   Interior    por   Edward   Hopper,   1922 

 



 

 

33 

 

É   uma   técnica   de   implementação   simples   baseada   em   Praun,   Hoppe,   Webb   &   Finkelstein,   2001 

[20],   mas   com   um   efeito   interessante,   onde   tem-se   mapas   com   padrões,   nesse   caso   hachuras, 

diferentes   relacionadas   a   essa   quantidade   subjetiva   de   iluminação   e   o   algoritmo   mapeia   faixas   de 

intensidade   iluminação   correspondentes   a   cada   mapa   de   padrões.   Para   que   o   algoritmo   funcione, 

os   padrões   devem   ser   aditivos,   ou   seja   as    pixels    pintados   dos   mapas   correspondendo   às   áreas   mais 

escuras   devem   também   conter   os   pixels   dos   mapas   mais   claros,   mas   para   garantir   isto   basta 

checar   a   intensidade   da   iluminação   no   local   e   desenhar   o   pixel   referente   ao   mapa   correspondendo 

àquela   intensidade.   Caso   seja   desejável   um   resultado   com   variação   de   intensidade   dos   padrões 

nos   mapas   ainda   pode-se   usar   interpolação,   mas   para   os   resultados   mostrados   nesta   seção, 

interpolação  não   está   sendo   utilizada. 

 

Figura   18 Imagem   original 
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Figura   19 Imagens   de    Cross   Hatching    usadas 

 

 

Figura   20 Exemplo   de   Cross   Hatching   aplicado   no   resultado   do   método.   Além   do   método   proposto   por    Praun   et 
al.,   2001    [21],   foi   usado   um   limiar   sobre   intensidade   das   cores   da   imagem   original   como   critério   para 
que   uma   área   preta   fosse   exibida,   o   que   desenha   detalhes   como   os   olhos. 
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Figura   21 Exemplo   de   Cross   Hatching   aplicado   no   resultado   do   método.   Um   limiar   mais   alto   sobre   intensidade 
das   cores   mostraria   mais   detalhes   como   linhas. 
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Figura   22 Exemplo   de   Cross   Hatching   aplicado   no   resultado   do   método.   Iluminação   em   outra   direção. 

 

Além de ser usada para dar o efeito proposto como iluminação, essa técnica expande ainda mais                

o conceito de iluminar arte 2D, já que possibilita que o usuário potencialmente faça um desenho a                 

lápis ou caneta, o digitalize e use a iluminação compatível com o que ele faria caso estivesse a                  

fazendo   no   papel. 
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5.4   Lit   Sphere  

 

A técnica Lit Sphere proposta por Sloan, Martin, Gooch, & Gooch, 2001 [23] é usada para                

capturar e re-aplicar a um modelo 3d, a iluminação já existente em qualquer tipo de arte digital                 

como   pintura   digitalizada,   pintura   digital,   foto   e   renderização   prévia.  

É uma técnica que tem seu funcionamento baseado no conceito de que uma esfera representa               

todas as direções de normais possíveis e que uma imagem com um círculo representando a               

discretização da área visível de uma esfera e pode ser entendido como uma aproximação de como                

a refletância se comporta para todas as direções das normais de superfície de qualquer superfície               

visível. 

 

 

 

Figura   23 Uma   esfera   agindo   como   representação   substituta   da   superfície   S.   Fonte:   Sloan   et   al.,   2001   [23] 

 

Neste trabalho a utilização dessa técnica deu luz a uma nova utilidade para a ferramenta : dar a                  

aparência de um tipo de superfície específico para uma imagem que só contêm informações que               

interessam   para   a   definição   de   regiões. 
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Figura   24 Figura   que   delimita   apenas   regiões,   mas   é   capaz   de   gerar   um   mapa   de   normais   bem   previsível 
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Figura   25 Esfera   metálica 

 

 

 

Figura   26 Esfera   de   argila 
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Figura   27 Esfera   de   vidro 

 

Além do uso exemplificado, a técnica poderia ser aplicada para texturizar como anteriormente e              

a saída reutilizada com outra técnica de iluminação apresentada nesta seção para uma iluminação              

em adição ao efeito dessa técnica. Se a esfera utilizada não tiver iluminação, funcionará como               

demonstrado nas subseções relativas às outras técnicas, mas se a esfera já possuir iluminação, a               

reaplicação funcionará como uma segunda fonte de luz, mas essa podendo ser dinâmica. O que               

pode   ser   útil   para   aplicação   em   contextos   onde   parte   da   iluminação  pode   ser   pré-calculada. 

  

 

Figura   28 A   reaplicação   faz   a   luz   dinâmica   se   comportar 
como   uma   segunda   fonte   de   luz 

 

 



 

 

41 

Os   exemplos   foram   feitos   sobre   uma   imagem   constituída   de   muitas   esferas,   mas   esta   foi 

escolhida   pela   variação   de   normais   nas   áreas   de   contato   entre   uma  e   outra.   O   mesmo   processo 

vale,   porém,   para   qualquer   tipo   de   imagens,   como   esse   boneco   de   massinha   criada   pela   definição 

das   regiões   pertinentes   e   a   foto   de   uma   esfera   de   massinha   para   o   algoritmo. 

 

 

 

Figura   29 Boneco   de   massinha.   Resultados   poderiam   ser   melhorados   nas   bordas   editando  a   foto   para   que 
fique   perfeitamente   esférica   ou   uma   foto   tirada   de   uma   amostra   mais   esférica   de   massinha.  

 

 

5.5   Customização 

 

Um dos focos deste trabalho é permitir que o usuário faça alterações nos mapas de normais                

provendo mapas de visibilidade topológica customizados. O usuário pode salvar os mapas de             

visibilidade topológica e os alterar com um editor de imagens antes da etapa do cálculo das                

normais   da   superfície. 

Como teste de customização, foi gerada uma animação em  pixel art  com a aplicação da técnica                

proposta por este trabalho. A maior parte das imagens em  pixel art  tem uma resolução muito                

baixa , como pode ser visto na Figura 30, e cada pixel em si tem um impacto muito grande no                    

resultado   final. 
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Figura   30 Pixel   art    de   exemplo   em 
resolução   original 

 

 

 

Figura   31 Pixel   art    de   exemplo   aumentada   5   vezes   para   melhor   visualização 

 

 

 

O resultado do método nesse tipo de arte já é bem consistente, como é possível ver nas figuras                  

32,   33   e   34. 

 

 

Figura   32 Iluminação,   utilizando   a   técnica   proposta   por   este   trabalho,   de   um   Sprite   Sheet   . 
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Figura   33 Resultados   com   a   luz   no   mesmo   plano   que   as   imagens   (O   símbolo      indica   a   posição   da   luz   que 

fornece   a   iluminação   omnidirecional). 

 

 

 

 

Figura   34 Resultado   com   luz   situada   entre   as   imagens   e   o   observador 

 

 

 

 

Figura   35 Mapas   de   visibilidade   topológica   gerados   pelo   método 

 

 



 

 

44 

Para o teste foi usado o método com geração de 4 mapas de visibilidade topológica (Figura 35)                 

porque   o   resultado   ficou   satisfatório   o   que   dá   menos   mapas   para   se   customizar   caso   preciso. 

Como exemplo de customização a seção mostrada em (e) da Figura 37 pode ser não fiel a                 

intenção do artista quando iluminada da direita para a esquerda, então foi feita uma alteração no                

mapa de visibilidade topológica (a) para que a iluminação vinda dessa direção realce os detalhes               

da asa do morcego (b) que realmente resulta no resultado esperado como pode ser visto em (f).                 

Por causa da direção que o mapa representa, dá pra notar a diferença nas normais geradas em (d)                  

na   direção   contrária   do   mapa   de   (b)   ,   que   é   a   representada   de   vermelho   (esquerda   para   direita). 

 

 

(a)

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) (e) (f) 

 

Figura   37 Customização : (a) é o seção de interesse do mapa de visibilidade topológica gerado pelo método. (b)                 
mostra uma possível alteração de (a). (e) mostra o resultado da execução do restante do método com o                  
mapa gerado e ( c) mostra o mapa de normais gerado. (f) mostra o resultado com o mapa alterado e (d) o                      
mapa   de   normais   gerado   para   essa   alteração. 

 

5.6   Desempenho 

 

O método desenvolvido tem como finalidade a possibilidade da interação do artista, o que faz               

com que a performance seja um fator crítico. O artista potencialmente poderá usar a ferramenta              

em muitas imagens num mesmo dia e cada atraso por geração de resultado pode somar-se num                

tempo   total   ocioso   considerável   no   processo   de   trabalho. 

Como a área útil da imagem e comprimento da borda das regiões são os fatores que pesam nos                 

algoritmos testados, os testes foram feitos em imagens padronizadas de resolução 64x64,            
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128x128, 256x256, 512x512 e 1024x1024 contendo círculos que ficassem a 1 pixel de distância              

das   bordas   das   imagens. 

Para os resultados, foram implementados todos os algoritmos em questão usando apenas código             

em CPU, referenciando as mesmas bibliotecas de código na mesma linguagem. Foram medidos             

os tempos de execução desde a inicialização dos algoritmos até o momento em que os buffers das                 

imagens para serem exibidas na tela estivessem completos. Estes tempos foram indexados pela             

quantidade de pixels da imagem que continha o círculo do teste corrente a fim de que as                 

características de complexidade temporal dos algoritmos fossem mantidas. Na execução do           

algoritmo   proposto   em   3.2.2   foram   usados   oito   direções   para   os   mapas   de   visibilidade   topológica. 

Para cada resolução, o tempo foi medido 10 vezes para suavizar fatores externos como              

diferença carga no núcleo do processador em que o algoritmo está sendo executado e variações no                

ambiente físico em que o computador se encontra afetando tecnologias de segurança ,             

longevidade   e   controle   de   performance   como   Intel®   Turbo   Boost   e   NVIDIA®   GPU   Boost. 

A   quantidade   de   pixels   por   resolução   utilizada   é   apresentada   na   Tabela   1.  

 

Tabela   1 Quantidade   de   Pixels  para   cada   resolução   utilizada 

 

Resolução Quantidade   de   pixels 

64x64 4096 

128x128 16384 

256x256 65536 

512x512 262144 

1024x1024 1048576 
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Gráfico   1 Comparativo de complexidade temporal dos resultados dos três algoritmos: O proposto, Johnston, 2002             
[11] e Nascimento et al., 2011 [16]. O Eixo das abscissas representa a quantidade de pixels da região                  
processada   e   o   eixo   das   coordenadas   representa   o   tempo   de   processamento   em   segundos. 

 

No Gráficos 1 é possível perceber que os métodos que estão sendo usados como critério de                

comparação se tornam um incômodo, no cenário que está sendo analisado, para imagens de alta               

resolução,   enquanto   o   método   proposto   mantém   tempos   razoáveis. 

 

5.7   Comparativo   visual 

 

Esta seção compara os resultados práticos do método de interpolação das normais utilizado por              

Johnston,   2002   [11] ,   proposto   por    Nascimento   et   al.,   2011   [16]    e   proposto   por   este   trabalho. 
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Figura   38 Iluminação da imagem de um tridente utilizando os métodos de: (a) Nascimento et al., 2011               
[16] ,   (b)    Johnston,   2002   [11] ,   (c)   Este   trabalho 

 
 

 

Figura   39 Iluminação da imagem de círculos utilizando os métodos de: (a)  Nascimento et al., 2011 [16] ,               
(b)    Johnston,   2002   [11] ,   (c)   Este   trabalho 

 

Na figura 39a e 39b percebe-se que nas proximidades da interseção dos círculos a superfície da                

figura aparenta ser achatada. Já na figura 39c, que utiliza o método proposto por este trabalho, a                 

interseção aparenta ser arredondada, que na nossa opinião remete em uma melhor descrição da              

topologia   da   superfície. 
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6   CONCLUSÃO   E   TRABALHOS   FUTUROS 

 

 

Este trabalho apresentou uma abordagem de geração de informações topológicas customizáveis           

para imagens 2D e também demonstrou a viabilidade da utilização delas com técnicas que              

necessitam de superfícies em três dimensões. O trabalho focou em apresentar a viabilidade da              

inserção de todos os componentes da implementação dos métodos propostos na utilização            

profissional do mesmo. Também foi feita uma ferramenta completamente funcional baseada no            

método. 

Trabalhos futuros englobam a otimização dos métodos, com parte do processamento feito em             

GPU; um método de identificação de bordas flexível o suficiente para ser compatível com o nível                

de customização proposto e os estilos visuais variados que o trabalho abrange; técnicas novas de               

shading cujas saídas sejam semelhantes o suficiente a estilos de arte para que se agilize a criação                 

de arte tradicional de muito volume, como animação e quadrinhos, podendo se utilizar dos              

avanços em redes neurais para treinamento de estilos estilos relacionando as saídas às             

informações   topológicas   geradas   neste   trabalho. 
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