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Resumo 
 

O rastreamento de pontos de interesse é uma etapa 

fundamental de muitos algoritmos de Visão 

Computacional. Neste trabalho é proposta uma 

adaptação do Ferns, um conhecido rastreador de 

pontos de interesse em imagens, de forma a aproveitar 

a capacidade de processamento paralelo fornecida 

pelas GPUs atuais. Foi realizada uma análise em todo 

o código fonte original da implementação do 

algoritmo de forma a identificar regiões críticas e 

quais delas eram passíveis de paralelização. Em 

seguida, implementou-se a fase de rastreamento de 

pontos de interesse em GPU e os resultados obtidos 

foram comparados com os valores de referência em 

CPU. As vantagens da nova versão são enumeradas e 

justificam sua utilização, sempre que houver uma GPU 

com suporte à CUDA disponível. 

 

 

1. Introdução 
A capacidade de reconhecer pontos de interesse 

em imagens geradas a partir de diferentes pontos de 

vista representa o foco de muitos algoritmos de Visão 

Computacional. A área de pesquisa em Realidade 

Aumentada (RA) se utiliza de vários desses algoritmos 

com o objetivo de sobrepor informações virtuais no 

ambiente real do usuário [1]. Especificamente em 

aplicações de RA sem marcadores, onde a carga 

computacional é mais intensa, quando comparado à 

RA com marcadores, é de importância fundamental a 

utilização de algoritmos capazes de identificar de 

forma correta regiões de textura na vizinhança de 

pontos chave das imagens capturadas. Além disso, 

outro requisito bastante importante nesse caso é o 

desempenho em tempo real. O usuário deve receber 

retorno instantâneo da aplicação, e a grande maioria 

dos rastreadores existentes não oferece desempenho 

satisfatório por apresentarem implementações 

sequenciais e pouco otimizadas em CPU. Para 

solucionar esse problema crítico de desempenho, 

outras plataformas passaram a ser utilizadas como 

ambiente de execução desses algoritmos. Uma delas é 

a Graphics Processing Unit (GPU), que pode ser 

utilizada de maneira genérica, com programação 

semelhante à linguagem C, através da arquitetura de 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) [1]. 

Muitos algoritmos já foram implementados pela 

comunidade nessa plataforma, e obtiveram ganhos 

satisfatórios com a abordagem paralela, o que validou e 

sedimentou a utilização da GPU como alternativa de 

plataforma de execução. Em [2], uma versão paralela 

do rastreador Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) é proposta 

e com ela é possível rastrear até 512 pontos chave 

simultaneamente em tempo real. Em [3], foi criada 

uma versão paralela do Scale Invariant Feature 

Transform (SIFT) e, para imagens com resolução de 

640x480, é possível conseguir um desempenho de 27,1 

quadros por segundo ao se utilizar uma placa de vídeo 

NVIDIA GeForce 8800 GTX. Em [4], um rastreador 

bayesiano através de filtro de partículas foi 

implementado e obteve um ganho de desempenho de 

20 vezes, quando comparado à implementação original 

em CPU. Por fim, em [5], um filtro de partículas é 

utilizado para rastrear faces, e é capaz de detectar até 6 

delas a uma taxa de 28 quadros por segundo, usando 

uma resolução de 1024x768 pixels. 

Visto que há uma tendência de melhoria de 

desempenho através da utilização de algoritmos 

paralelos, o objetivo deste trabalho é modificar um 

conhecido rastreador de pontos de interesse em 

imagens, o Ferns [6], para que seja possível executá-lo 

em paralelo na GPU. O escopo deste artigo se limita à 

implementação da fase de rastreamento do algoritmo e 

os resultados obtidos com a adaptação realizada, 


