
Lifesys – Sistema de processamento e codificação de campo de luz

Lifesys – Light Field Processing and Encoding System

O projeto centra-se em 3 principais áreas científico-tecnológicas: (i) novas ferramentas de processamento de conteúdos de 
campo de luz (light field - LF) (que permitam a representação escalável do conteúdo de uma forma em que as várias camadas 
são definidas pelo autor durante o processo criativo, em vez de ser apenas um instrumento de codificação); (ii) técnicas 
melhoradas de codificação de imagem e vídeo (permitir a apresentação do conteúdo 3D LF em vários formatos, investigando 
novas abordagens de codificação de última geração para suportar novas funcionalidades de escalabilidade permitidas pelo 
conteúdo LF); (iii) gerar conteúdos criativos de campo luz (demonstrar as capacidades da tecnologia LF para o utilizador final 
e criadores de conteúdo, desenvolvendo um conjunto de ferramentas adaptadas a estes sinais).

LIFESYS focus on three main scientific and technological developments: (i) novel LF content processing tools (allow a scalable representation 
of the content in a manner where the various layers are defined by the author during the creative process, instead of making it a pure coding 
decision); (ii) improved scalable LF image and video coding techniques (enable 3D LF content to be presented on various types of displays, 
investigating beyond state-of-the-art new coding approaches to support new scalability features opened by LF content); (iii) LF creative content 
generation (demonstrate the capabilities for the end-user and content creators of the LF technology, by developing a showcase application, 
including creative authoring tools).
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