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RESUMO 

 

Num cenário em que dispositivos de aquisição de imagens e vídeo possuem 

recursos limitados ou as imagens disponíveis não possuem boa qualidade, as 

técnicas de super-resolução (SR) apresentam uma excelente alternativa para 

melhorar a qualidade das imagens. Nesta tese é apresentada uma proposta para 

super-resolução de imagem única que combina os benefícios da interpolação no 

domínio da tranformada DCT e a eficiência dos métodos de reconstrução baseados 

no conceito de representação esparsa de sinais. A proposta busca aproveitar as 

melhorias já alcançadas na qualidade e eficiência computacional dos principais 

algoritmos de super-resolução existentes. O método de super-resolução proposto 

implementa algumas melhorias nas etapas de treinamento e reconstrução da 

imagem final. Na etapa de treinamento foi incluída uma nova etapa de extração de 

caracterísiticas utilizando técnicas de aguçamento por máscara de nitidez e 

construção de um novo dicionário. Esta estratégia busca extrair mais informações 

estruturais dos fragmentos de baixa e alta resolução do conjunto de treinamento e 

ao mesmo tempo reduzir o tamanho dos dicionários. Outra importante contribuição 

foi a inclusão de um processo iterativo e escalonável no algoritmo, reinserindo no 

conjunto de treinamento e na etapa de reconstrução, uma imagem de alta resolução 

obtida numa primeira iteração. Esta solução possibilitou uma melhora na qualidade 

da imagem de alta resolução final utilizando poucas imagens no conjunto de 

treinamento. As simulações computacionais demonstraram a capacidade do método 

proposto em produzir imagens com qualidade e com tempo computacional reduzido.  

 

Palavras-Chave: Super-Resolução, Interpolação DCT, Representação Esparsa de 

Sinais, Métodos baseados em exemplos. 



 
 

ABSTRACT 

 

In a scenario in which the acquisition systems have limited resources or available 

images do not have good quality, the super-resolution (SR) techniques have become 

an excellent alternative for improving the image quality. In this thesis, we propose a 

single-image super-resolution (SR) method that combines the benefits of the DCT 

interpolation and efficiency of sparse representation method for image 

reconstruction. Also, the proposed method seeks to take advantage of the 

improvements already achieved in quality and computational efficiency of the existing 

SR algorithms. The proposed method implements some improvements in the 

dictionary training and the reconstruction process. A new dictionary was built by 

using an unsharp mask technique to characteristics extraction. Simultaneously, this 

strategy aim to extract more structural information of the low resolution and high 

resolution patches and reduce the dictionaries size. Another important contribution 

was the inclusion of an iterative and scalable process by reinserting the HR image 

obtained of first iteration. This solution aim to improve the quality of the final HR 

image using a few images in the training set.  The results have demonstrated the 

ability of the proposed method to produce high quality images with reduced 

computational time. 

 

Keywords: Super-Resolution, DCT Interpolation, Sparse Representation, Learning-

based methods. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Os últimos anos trouxeram um grande avanço e popularidade para a área de 

processamento de imagens e vídeos com o desenvolvimento rápido e crescente de 

novas tecnologias e dispositivos de maior capacidade de processamento e baixo 

custo. Os dispositivos digitais como câmeras, filmadoras, celulares, tablets se 

tornaram itens obrigatórios e necessários em muitas atividades cotidianas.  

Um efeito natural deste processo é a necessidade cada vez maior de produção e 

utilização de conteúdos digitais de alta qualidade em diversas áreas, como por 

exemplo, o entreternimento, o sensoriamento remoto, os sistemas de segurança, a 

TV Digital, a medicina e os serviços de multimídia através da internet. 

  Na medicina, as imagens e vídeos de alta resolução têm sido utilizados para a 

realização de diagnósticos mais precisos, diminuição do tempo de exames 

laboratoriais, realização de ultrassonografias, entre outros. A utilização das imagens 

médicas de boa resolução ajuda os médicos na interpretação das imagens, e 

consequentemente na elaboração de um diagnóstico mais preciso para o paciente  

(GREENSPAN, 2008, BODENSTEINER; DAROLTI; SCHWEIKARD, 2009, ETTER; 

JOVANOVIC; VETTERLI, 2011). No sensoriamento remoto as imagens são 

importantes para o monitoramento de áreas ambientais, áreas urbanas, agricultura, 

cartografia, mineração, energia e defesa. O uso de imagens de melhor resolução 

espacial proporciona uma melhor interpretação e análise da imagem da área 

sensoriada (SHEN et al., 2009, LU; INAMURA, 2009). 

Na segurança, a utilização os vídeos e imagens de melhor qualidade podem 

ajudar as autoridades policiais na identificação de suspeitos em ações de 

vandalismos e crimes. (GUNTURK et al., 2003; LIN et al., 2007). Com a 

popularização da TV digital, a programação em alta-definição tem sido ampliada nas 

emissoras, distribuindo também estes conteúdos para dispositivos móveis (NG et al., 

2007; BOOM et al., 2006) 
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A qualidade de uma imagem ou video está diretamente relacionada à sua 

resolução, ou seja, ao nível de detalhe da representação visual definidos na forma 

de resolução espacial e de resolução de intensidade. De acordo com (GONZALEZ; 

WOODS, 2010), a resolução espacial é considerada uma medida do menor 

parâmetro perceptível da imagem e pode ser definida quantitativamente como pares 

de linha por unidade de área ou pixels por unidade de área. A  Figura 1.1 ilustra o  

conceito de resolução espacial para uma imagem digital.  

 

Figura 1.1 – Ilustração do conceito de resolução espacial para uma imagem digital. 
 
 

Imagem Original Trecho Ampliado

 
Fonte: imagesurvey.com.br 

 

Os dispositivos de aquisição são equipados com sensores de imagem matriciais 

construídos a partir de duas tecnologias: CCD (charge-coupled device) e CMOS 

(complementary metal-oxide semiconductor). Os sensores do tipo CCD têm sido 

amplamente utilizados em câmeras digitais, pois permite uma maior aproximação de 

pontos, produzindo imagens com maior qualidade. Entretanto, estes sensores 

apresentam um consumo maior de energia e um custo de fabricação elevado 

(GONZALEZ; WOODS, 2010). Os sensores do tipo CMOS apresentam uma 

qualidade ainda inferior aos dispositivos CCD, porém, apresentam uma resposta 

mais rápida e uma menor dissipação de energia no chip (MAGMAN, 2003; BAKER; 

KANADE, 2002). 
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Podemos observar que o aumento do número de sensores de imagem acarreta 

numa maior resolução e melhor qualidade da imagem digital. Entretanto, este 

aumento na densidade nos sensores, ou seja, o aumento do número de pixels por 

unidade de área, pode aumentar o ruído no processo de aquisição e elevar 

significativamente o custo do dispositivo, o que não é desejável em muitas 

aplicações (ZIBETTI, 2007; GONZALEZ; WOODS, 2010).  

Nos últimos anos diversos estudos tem abordado o uso de técnicas de 

processamento de imagem para aumentar a resolução considerando os dispositivos 

de aquisição existentes de baixa resolução. As técnicas de super-resolução (do 

inglês, Super-Resolution-SR) permitem melhorar a resolução de uma imagem de 

baixa resolução ou mesmo um conjunto de imagens, utilizando técnicas de pós-

processamento e aproveitando características presentes de outras imagens de 

baixa-resolução capturadas (PARK; PARK; KANG, 2003).  

As estratégias existentes empregam técnicas de interpolação, técnicas baseadas 

na reconstrução a partir de multiplas imagens de baixa resolução, ou utilizando 

técnicas baseadas em exemplos. Essas estratégias serão detalhadas nos capítulos 

seguintes, a partir da análise dos principais trabalhos da literatura.  

 

1.1  Motivações e Justificativas 

Dentro de um cenário em que os dispositivos de aquisição possuem recursos 

limitados ou as imagens disponíveis não possuem boa qualidade, as técnicas de 

super-resolução apresentam uma excelente alternativa para melhorar a qualidade 

das imagens.  

Os métodos de super-resolução propostos na literatura conseguem reconstruir 

imagens com qualidade superior aos métodos tradicionais de interpolação bicúbica e 

bilinear. Os algoritmos baseados em reconstrução, como os apresentados em 

(PARK; PARK; KANG, 2003), garantem um bom compromisso entre eficiência 

computacional e qualidade na reconstrução da imagem de alta resolução para 

fatores de ampliação de até duas vezes o tamanho da imagem de baixa resolução 

capturada. Os algoritmos baseados em exemplos buscam extrair os detalhes mais 
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finos da imagem, a partir de um conjunto de treinamento formado por imagens de 

alta e baixa resolução. Os resultados recentes apresentados na literatura tem 

demonstrado uma qualidade superior na reconstrução quando considerados fatores 

de ampliação maiores que duas vezes o tamanho da imagem de baixa resolução 

(FREEMAN; JONES; PASZTOR, 2002; ELAD; DATSENKO, 2009).  

Ainda assim, alguns desafios precisam ser enfrentados para tornar os algoritmos 

mais eficientes e aplicáveis em diversas áreas. Dentre eles podemos citar:  

 Os métodos de super-resolução devem prover um conteúdo digital de alta 

qualidade utilizando recursos limitados de processamento e armazenamento. 

Os algoritmos atuais conseguem reconstruir uma imagem de melhor 

resolução que algoritmos de interpolação, porém com um tempo 

computacional ainda elevado; 

 Os métodos de super-resolução devem possibilitar a melhoria na qualidade 

para fatores de ampliação maiores. Os algoritmos atuais têm mostrado 

eficiência e qualidade na super-resolução para fatores de ampliação da 

imagem de baixa resolução de até duas vezes. Entretanto, para algumas 

aplicações é fundamental que as técnicas de super-resolução consigam 

reconstruir uma imagem de qualidade para um fator de ampliação maior que 

duas vezes. 

 

1.2  Objetivos 

Considerando as motivações e justificativas expostas, esta tese propôe um novo 

método de super-resolução iterativo e escalonável para imagem única que busca um 

compromisso entre qualidade na reconstrução da imagem de alta resolução final e 

eficiência computacional.  



23 
 

 

1.3  Metodologia 

Para a realização e validação deste trabalho, as seguintes etapas foram 

contempladas de acordo com a sequência a seguir:  

 Inialmente foi realizada uma ampla revisão de literatura sobre o tema super-

resolução de imagens, de forma a identificar algumas oportunidades de 

melhoria no aspecto de qualidade e complexidade computacional; 

 Foi realizado um estudo e análise dos principais trabalhos relacionados a 

super-resolução de imagens usando algoritmos baseados em exemplos e 

algoritmos de interpolação no domínio da Transformada Discreta de Cossenos 

(DCT); 

 A partir desta análise, foi possível identificar os problemas e dificuldades 

associadas à melhoria da qualidade da imagem e redução do tempo 

computacional, considerando as diversas etapas do processo de reconstrução 

da imagem de alta resolução; 

 Foi elaborado um algoritmo de super-resolução para imagem única baseado 

numa estratégia de uso conjunto da transformada DCT e a representação 

esparsa de sinais; 

 Foram realizadas várias simulações computacionais para diferentes cenários 

de aplicação, utilizando a ferramenta MATLAB; 

 A partir da análise dos resultados obtidos, foi elaborado um novo algoritmo com 

melhorias e aperfeiçoamentos de forma a tornar o algoritmo mais eficiente e 

com tempo computacional reduzido; 

 Novamente, foram realizados novos testes para diferentes cenários de 

aplicação em MATLAB. 
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1.4  Contribuições 

A primeira contribuição desta tese é o desenvolvimento de um novo método de 

super-resolução para imagem única que combina a interpolação no domínio da 

transformada DCT e a representação esparsa de sinais. O método que será 

apresentado no capítulo 4 se divide em duas principais etapas: a primeira de 

treinamento e construção de dicionários, e uma segunda de reconstrução da 

imagem final de alta resolução. As contribuições foram publicadas em (REIS; 

BRESSAN, 2013a; REIS; BRESSAN, 2013b). 

A segunda contribuição é a implementação de melhorias no método proposto 

para diminuir o tempo computacional e melhorar a qualidade da imagem final de alta 

resolução. As melhorias propostas foram:  

 treinamento e construção de um segundo dicionário compacto de baixa 

resolução utilizando um conjunto de filtros de aguçamento por máscara de 

Nitidez, com o objetivo de extrair mais informações do conjunto de treinamento;  

 implementação de uma estratégia iterativa e escalonável. A imagem de alta 

resolução construída na primeira iteração com um fator de ampliação diferente 

da imagem final é reinserida no conjunto de treinamento para uma nova etapa 

de treinamento e reconstrução da imagem final. 

 

1.5  Organização da Tese 

Esta tese está organizada em seis capítulos. O capítulo 1 apresenta a introdução 

ao trabalho. O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento do trabalho. O capítulo 3 descreve os principais trabalhos de super-

resolução de imagens usando representação esparsa e a interpolação no domínio 

da transformada DCT, buscando correlacionar e contextualizar com o tema proposto 

nesta tese. No Capítulo 4, é apresentado o algoritmo para super-resolução da 

imagem combinando a interpolação no domínio da transformada DCT e o método de 

representação esparsa de sinais. Também são realizadas simulações do algoritmo 

proposto considerando diferentes parâmetros e comparando com os outros métodos 

propostos na literatura, utilizando métricas objetivas e subjetivas. No Capítulo 5, são 
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apresentadas as melhorias e aperfeiçoamentos propostos no algoritmo. Também 

são realizadas simulações computacionais em diferentes cenários e comparados 

com as principais técnicas de interpolação e super-resolução. No Capítulo 6, são 

apresentadas as conclusões e pontos para futuras pesquisas. 
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Capítulo 2  

Fundamentação Teórica 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica dos principais conceitos 

relacionados ao tema desta tese. Será abordado o conceito de super-resolução de 

imagens e vídeos, o modelo de aquisição adotado nos algoritmos de super-

resolução e os principais métodos estudados na literatura. Também é descrito o 

conceito de representação esparsa de sinais e sua aplicação em super-resolução de 

imagens. Por fim, será descrita brevemente a Transformada Discreta de Cossenos – 

DCT e sua aplicação no processo de interpolação de imagens. 

 

2.1  Super-Resolução 

A super-resolução (SR) de imagens ou vídeos é definida como uma técnica de 

processamento utilizada para melhorar a resolução de uma única imagem ou de 

uma sequência de imagens, a partir da aquisição de uma imagem ou sequência de 

baixa resolução. Os algoritmos aproveitam a correlação entre as imagens 

capturadas e extraem pequenas diferenças, como o movimento de subpixel ou 

distorções na aquisição para construção da imagem ou sequência de imagens de 

alta-resolução (RAJAN; CHAUDHURI, 2002; PARK; PARK; KANG, 2003; HUNG, 

2012). 

A ideia principal do algoritmo é reduzir o custo no processamento da imagem de 

alta resolução aproveitando as características dos sistemas de aquisição existentes 

para imagens de baixa resolução. 

 As técnicas de super-resolução tem uma formulação semelhante às técnicas de 

restauração de imagens. Entretanto, na restauração de imagens o objetivo não é 

aumentar a resolução, mas remover as distorções que degradam a qualidade da 

imagem. Por outro lado, a super-resolução procura remover as distorções e ao 

mesmo tempo ampliar ou aumentar a resolução da imagem (BANHAM; 

KATSAGGELOS, 1997; ZIBETTI, 2007). 
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2.2  Formas de aquisição das imagens de Baixa Resolução  

Nas técnicas de super-resolução de imagens, duas informações são importantes 

no processo de reconstrução: a forma como as imagens de baixa resolução são 

capturadas e o modelo de observação de imagem adotado.  O formato de aquisição 

das imagens de baixa resolução define qual a melhor estratégia a ser adotada na 

reconstrução da imagem de alta resolução. As principais formas de aquisição são 

resumidas a seguir: 

a) Aquisição de mútiplas imagens por um dispositivo único: neste formato de 

aquisição, as imagens de baixa resolução são adquiridas em pequenos intervalos de 

tempo entre cada imagem ou com pequenos deslocamentos espaciais. Nesta 

situação, ilustrada na Figura 2.1, os efeitos oriundos do processo de aquisição 

como, por exemplo, distorção óptica e subamostragem são considerados os 

mesmos para todas as imagens adquiridas. Sendo assim, a informação necessária 

para o processo de reconstrução da imagem de alta resolução está presente nos 

deslocamentos de pixels, ou movimentos de subpixels entre as imagens de baixa 

resolução (PARK; PARK; KANG, 2003).  

 

Figura 2.1 – Ilustração do Processo de aquisição de múltiplas imagens a partir de um único 

dispositivo. As imagens LR1, LR2 e LR3 representam diferentes aquisições em 

baixa resolução. A reconstrução da imagem de alta resolução a direita 

aproveita os deslocamentos espaciais das imagens de baixa resolução. 

cena

Imagem LR 1

Imagem LR 2

Imagem LR 3

Imagem Alta Resolução
Dispositivo Aquisição 

Único

Informação Espacial 

(Movimento entre pixels)

 

 
 

Fonte: (PARK; PARK; KANG, 2003).  
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b) Aquisição de múltiplas imagens usando múltiplos dispositivos: Nesta 

forma de aquisição as imagens de baixa resolução da cena são capturadas por 

dispositivos diferentes de aquisição, conforme pode ser obervado na Figura 2.2. As 

informações necessárias para o processo de super-resolução estão presentes nos 

diferentes efeitos de distorção óptica e subamostragem produzidos pelos 

dispositivos de aquisição e nos movimentos entre os pixels das imagens de baixa 

resolução capturadas. 

 

Figura 2.2 – Ilustração do processo de aquisição de múltiplas imagens a partir de múltiplos 

dispositivos. As imagens LR1, LR2 e LR3 representam diferentes aquisições em 

baixa resolução utilizando diferentes dispositivos. A reconstrução da imagem 

de alta resolução a direita aproveita os deslocamentos espaciais das imagens 

de baixa resolução, bem como os diferentes efeitos produzidos pelos 

dispositivos. 

 

 

cena

Informação Espacial 

(Movimento entre pixels)

Imagem LR 1

Imagem LR 2

Imagem LR 3

Imagem HR final

Múltiplos Dispositivos de 

Aquisição

 

 
 

Fonte: (PARK; PARK; KANG, 2003).   

 

c) Aquisição de uma sequência de vídeo: outra possibilidade de super-

resolução de imagens e vídeos ocorre quando uma sequencia de video é capturada, 

conforme pode ser observado na  Figura 2.3.  Nesta situação, a informação 

necessária para a super-resolução está presente nos deslocamentos espaciais e 
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temporais entre os pixels dos quadros.  Alguns trabalhos, como em (SCHULTZ; 

STEVENSON, 1996; SEGALL; MOLINA; KATSAGGELOS, 2003; HUNG, 2011; 

GARCIA; DOREA; QUEIROZ, 2012), tem explorado bastante esta alternativa para 

super-resolução de quadros de baixa resolução, utilizando as informações de 

quadros de alta resolução, ou quadro-chaves, em aplicações com vídeos de 

resolução mista.  

 

Figura 2.3 – Ilustração do processo de aquisição de uma sequência de Vídeo. Os 

deslocamentos espaciais e temporais dos pixels dos quadros de baixa 

resolução N-1, N, N+1 e N+2, são utilizados no processo de super-resolução 

dos quadros de alta resolução. 

 

cena

Quadro LR  

N-1
Quadro LR 

N
Quadro LR 

N+1
Quadro LR 

N+2

Informação Temporal

Dispositivo aquisição video

Quadro HR  

N-1

Quadro HR 

N

Quadro HR 

N+1

Quadro HR 

N+2

 

 
 

Fonte: (PARK; PARK; KANG, 2003). 

 

d) Aquisição de uma única imagem: Neste formato de aquisição apenas uma 

imagem de baixa resolução é usada no processo de reconstrução, conforme pode 

ser visto na  Figura 2.4. As informações complementares necessárias para a 

construção da imagem de alta resolução estão presentes em um conjunto de 

treinamento formado por imagens de alta e baixa resolução, podendo ter ou não 

conteúdo similar à imagem de baixa resolução adquirida. Utilizando técnicas de 

aprendizagem de máquina, as imagens do conjunto de treinamento são 

correlacionadas com a imagem de baixa resolução adquirida, e caracterísiticas não 

presentes são incorporadas. O método proposto nesta tese se baseia neste formato 

de aquisição e será detalhado mais adiante.  
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Figura 2.4 – Ilustração do processo de aquisição de uma única imagem de baixa 

resolução. Os componentes de alta frequência da imagem HR final são 

recuperados a partir de um conjunto de treinamento formado por imagens 

de baixa e alta resolução. 

 

cena

Dispositivo Aquisição

Imgem LR Imagem HR Final

Conjunto Treinamento

Imagens LR

Imagens HR

 

Fonte: Autor 

 

2.3 Modelo de Observação da Imagem 

As formas de aquisição apresentadas na seção anterior adotam um modelo de 

observação da imagem para o processo de super-resolução. O modelo tem como 

objetivo representar os efeitos e as degradações ocorridas durante a aquisição 

(PARK; PARK; KANG, 2003; FARSIU et al., 2004; VAN OUWERKERK, 2006; 

ZIBETTI, 2007). Um dos modelos mais adotados na literatura pode ser representado 

pela seguinte expressão: 

 

                           (2.1) 

 

onde    representa a imagem de baixa resolução                   
  ordenada 

lexicograficamente por um vetor de tamanho         pixels.    representa a 
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imagem de alta resolução                   
 , ordenada lexicograficamente por 

um vetor de tamanho         , com     .  A matriz   de tamanho     

representa as degradações sofridas durante o processo de aquisição. Mais 

especificamente, no armazenamento de uma imagem digital há uma perda natural 

de resolução espacial causada pela distorção óptica nas lentes e fotossensores e 

distorções de foco. Também podem ocorrer algumas degradações devido ao 

borramento causado por movimento. A matriz   representa os efeitos do processo 

de subamostragem da imagem capturada. Esta degradação é causada pela 

digitalização dos valores de amplitude da tensão de saída dos fotossensores, o que 

implica numa redução do número de amostras ou pixels da imagem.  Também 

devem ser considerados os efeitos do ruído presente no processo de aquisição  , 

que pode ser modelado como um ruído branco gaussiano de média zero e variância 

  
 . A figura 2.5 ilustra os efeitos do sistema de aquisição. 

 

Figura 2. 5 - Modelo aquisição que relaciona a imagem de alta resolução com a imagem a 

imagem de baixa resolução. 

 

 

Fonte: (PARK; PARK; KANG, 2003).  
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A super-resolução é tratada como um problema inverso, ou seja, a Imagem alta 

resolução é estimada a partir da observação dos dados ou imagens de baixa 

resolução (FARSIU et al., 2004).  

Os algoritmos de super-resolução buscam resolver o problema inverso sem 

amplificar os efeitos do sistema de aquisição, representado pelas matrizes   e   na 

equação (2.1). Para resolver o problema inverso, os algoritmos definem uma função 

custo      que assegura a fidelidade e a proximidade da solução final com os dados 

observados. Para minimizar a função custo e obter uma solução ótima que resulte 

no melhor desempenho possível, pode ser utilizada uma solução por mínimos 

quadrados (do inglês, Least Squares- LS) como a seguir: 

 

                                    
                       (2.2) 

 

onde        representa a função custo a ser minimizada.      é uma norma 

eucliana    adotada para o problema de minimização proposto. O Apêndice A 

apresenta mais detalhes sobre as principais normas vetoriais. O Apêndice B 

apresenta mais detalhes sobre mínimo de funções e argumentos. 

Considerando que a equação (2.2) pode resultar em mais de uma solução 

possível, os algoritmos de super-resolução buscam encontrar uma solução única e 

estável, utilizando informações adicionais das imagens. Nos algoritmos 

determinísticos, esta informação adicional sobre a imagem é definida como uma 

penalidade de regularização (ZIBETTI, 2007). Já nos algoritmos estatísticos 

Bayesianos, a informação adicional é definida na forma de uma distribuição a priori. 

Nas seções seguintes alguns dos principais algoritmos serão apresentados. 
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2.4 Métodos de Super-Resolução 

Conforme abordado no capítulo 1, os métodos de super-resolução podem 

empregar técnicas de interpolação, técnicas de reconstrução da imagem ou técnicas 

baseadas em exemplos. Nas próximas seções serão revisados os principais 

algoritmos aplicados para imagem única ou sequência de imagens. 

         

2.4.1 Métodos baseados em Interpolação 

Os primeiros métodos utilizados para super-resolução foram baseados em 

interpolação não uniforme. O método apresenta três estágios: registro ou estimação 

de movimentos, interpolação não uniforme e restauração para correção de possíveis 

distorções ópticas, conforme pode ser observado na Figura 2.6.  

As informações de movimento ou deslocamento espacial da sequência de 

imagens de baixa resolução capturadas são utilizadas para criar uma imagem 

interpolada com as dimensões da imagem de alta resolução.  Como a imagem 

interpolada possui distorções ópticas que precisam ser corrigidas, é necessária a 

restauração para correção das distorções ópticas. 

 

Figura 2.6 - Ilustração do processo de interpolação não uniforme. 

 

Registro 

ou 

Estimação 

de movimento

Interpolação

Restauração

(Remoção da 

distorção ou 

ruído) 

YL1

YL2

YL3

YLN

XH

 

Fonte: Uma adaptação de (PARK; PARK; KANG, 2003). 
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Alguns trabalhos propuseram melhorias na etapa de interpolação não uniforme. 

Em (UR; GROSS, 1992), é proposto um algoritmo de interpolação utilizando o 

teorema da amostragem multicanal, considerando múltiplas imagens LR com 

pequenas diferenças espaciais. Em (KOMATSU et al., 1993), foi proposto um 

algoritmo de Landweber para aplicações de super-resolução de múltiplas imagens 

capturadas a partir de múltiplas câmeras.  

Outras propostas de interpolação com o objetivo de melhorar regiões específicas 

das imagens, como contornos e bordas, também foram apresentadas na literatura. 

Em (LI; ORCHARD, 2001), os autores propuseram um método de interpolação 

direcionado aos contornos das imagens empregando a dualidade geométrica entre 

coeficientes de covariância das imagens de baixa e alta resolução. Em (ZHANG; 

XIAOLING, 2006), também foi proposto um algoritmo de interpolação direcionado a 

contornos, usando filtros direcionais para construção de subconjuntos específicos de 

pixels.  

Os algoritmos de interpolação são vantajosos para situações em que são 

necessários métodos rápidos e de baixo custo computacional. Entretanto, as 

imagens interpoladas apresentam um aspecto borrado e com pouca definição dos 

detalhes mais finos, como texturas e contornos. 

 

2.4.2 Iterative Back Projection - IBP 

O método IBP (do inglês, Iterative Back Projection), inicialmente proposto por 

(IRANI; PELEG, 1991) faz uma estimativa da imagem de alta resolução, projetando 

um erro entre imagens de baixa resolução simuladas e as imagens de baixa 

resolução realmente capturadas. As imagens de baixa resolução simuladas são 

obtidas aplicando os efeitos do processo de aquisição, como borramento e 

subamostragem, numa imagem de alta resolução. Por meio de um processo 

iterativo, o erro é minimizado e a imagem final de alta resolução é reconstruída 

conforme pode ser observado na Figura 2.7.  
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O método IBP pode ser representado pela seguinte expressão: 

 

  
      

            
   

                                       (2.3) 

 

onde     
      

  representam as projeções em baixa resolução da imagem de alta 

resolução e     é um parâmetro que determina a contribuição do erro no processo 

iterativo de reconstrução. Outras contribuições, que incluíram o movimento entre 

imagens no modelo de aquisição, foram apresentadas posteriormente em (MANN; 

PICARD, 1994). 

 

Figura 2.7 - Ilustração do Método IBP- Iterative Back Projection. 

 

 

 

Fonte: Uma adaptação de (IRANI; PELEG, 1991). 
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2.4.3 Projection Onto Convex Set - POCS 

O método POCS (do inglês, Projection Onto Convex Set) foi primeiramente 

proposto por (STARK; OSKOUI, 1989), com outras adaptações propostas 

posteriormente em (GEVREKCI et al., 2007). O método utiliza informações a priori 

disponíveis das imagens de baixa resolução capturadas para compor uma série de 

conjuntos convexos. A imagem de alta resolução    se situa na intersecção de 

todos os conjuntos convexos. A busca por    é feita por um processo iterativo, cujo 

resultado é a projeção sobre os conjuntos convexos, conforme a expressão: 

 

                                 
                 

                                     (2.4) 

 

onde    é um operador de projeção para o m-ésimo conjunto convexo. No método 

POCS, se os conjuntos forem adequadamente especificados, a solução do problema 

está na intersecção dos conjuntos (HUANG et al., 2005; ZIBETTI, 2007). 

Entre as vantagens do método POCS está a utilização conveniente das 

informações a priori e a possibilidade de incorporar novas informações a priori no 

processo de reconstrução. Entretanto, o método apresenta dificuldades na 

determinação dos operadores de projeção   , que requer o cálculo de matrizes 

inversas, resultando em um elevado custo computacional do algoritmo e a uma 

solução não única.  

 

2.4.4  Métodos Regularizados 

Os métodos regularizados buscam uma solução única e estável através da 

minimização do erro entre as imagens de baixa resolução observadas e a imagem 

de alta resolução, acrescentando uma penalidade de regularização (ZIBETTI, 2007; 

ZIBETTI et al., 2011). 
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Os métodos regularizados se dividem em determinísticos e estatísticos. Nas duas 

situações o objetivo é restringir o conjunto de soluções possíveis para o problema da 

super-resolução. Os métodos regularizados determinísticos consideram que as 

imagens de baixa resolução capturadas são naturalmente suaves e com acuidade 

visual limitada, e utilizam esta informação a priori para tornar o problema bem-posto. 

A formulação típica do método regularizado determinístico é mostrada a seguir: 

 

                        
         

  
                      (2.5) 

 

onde C representa um operador passa-alta,      representa a norma   ,   é o 

multiplicador de lagrange do parâmetro de regularização, que controla os dados de 

entrada representados pelo termo            
  e a suavidade da solução 

representada pelo termo       
 . Os valores elevados de   são utilizados quando há 

um número reduzido de imagens disponíveis, pois o problema torna-se 

indeterminado devido aos erros na aquisição e o ruído. Quando se tem uma grande 

quantidade de imagens de baixa resolução disponíveis e ruído reduzido, podem ser 

utilizados valores menores de   para estabilizar a solução. A função custo da 

equação (2.5) pode ser resolvida utilizando a técnica iterativa a seguir: 

 

   
   

    
 
                  

         
  

                (2.6) 

 

em que    representa um parâmetro de convergência da técnica iterativa. 

Os métodos regularizados estatísticos, também conhecidos na literatura como 

métodos bayesianos, são utilizados quando a função densidade de probabilidade 

(PDF) a posteriori pode ser estabelecida (ZIBETTI, 2007; SHEN, 2007). O estimador 

de máxima probabilidade a posteriori (MAP) que maximiza a função de densidade de 

probabilidade, com relação à imagem de alta resolução    pode ser expresso por: 
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                                                       (2.7) 

 

Considerando o teorema de Bayes (PAPOULIS, 1991), onde        
          

    
, e 

aplicando na equação (2.7) têm-se: 

 

             
              

      
                                     (2.8) 

 

Como as imagens de baixa resolução são conhecidas, a probabilidade a priori        

na equação (2.8) não influencia na maximação e pode ser eliminada. Aplicando o 

logaritmo na equação (2.8), temos: 

 

                                                          (2.9) 

 

                                                     (2.10) 

 

Observa-se na equação (2.10), que o modelo da imagem       e a função 

densidade condicional           são definidos considerando a imagem de alta 

resolução   . Os métodos estatísticos são flexíveis quanto ao modelamento do 

ruído presente no processo de aquisição e ao modelamento das informações a priori 

das imagens adquiridas. 
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2.4.5  Métodos baseados em Exemplos 

Os métodos de super-resolução baseados em exemplos buscam reconstruir uma 

imagem de alta resolução a partir de características extraídas de um conjunto de 

treinamento formado por imagens de alta e baixa resolução. O conjunto de imagens 

utilizadas para aumentar a resolução pode ser diferentes fotos de uma mesma cena, 

diferentes quadros de um mesmo vídeo, ou mesmo um conjunto de imagens que 

não guardam nenhuma relação com a imagem de baixa resolução observada 

(FREEMAN et al., 2002; DATSENKO; ELAD, 2007; BARRETO, 2007;  HUNG, 2012).  

O uso de imagens completas do conjunto de treinamento para o processo de 

super-resolução pode resultar em um aumento considerável na complexidade 

computacional do algoritmo, e consequentemente, na impossibilidade de utilização 

de um conjunto de treinamento com muitas imagens. Para melhorar a eficiência 

computacional, os algoritmos trabalham com pequenos blocos retangulares de 

imagem ou fragmentos (do inglês, Patches), que implica num procedimento 

realizado localmente entre os pixels. A  Figura 2.8 ilustra de método típico de super-

resolução baseado em exemplos. 

Assim, seja um conjunto de treinamento formado por imagens de alta e baixa 

resolução, representado por           
 , as imagens do conjunto são subdivididas 

em pequenos blocos retangulares sobrepostos. O resultado da subdivisão produz 

dois conjuntos de fragmentos, sendo o de baixa resolução            
  , de 

tamanho    , e seu equivalente em alta resolução            
  , de tamanho 

   , com     . É importante ressaltar que o tamanho dos fragmentos influencia 

no desempenho do algoritmo de super-resolução. A escolha por fragmentos 

menores podem causar uma redundância desnecessária no conjunto de treinamento 

e aumentar sua complexidade computacional. Por outro lado, a escolha por 

fragmentos maiores pode causar artefatos na imagem reconstruída devido aos erros 

no processo de regularização.   
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Figura 2.8 - Ilustração de um método típico de super-resolução baseado em exemplos 

 

Fonte: Autor 

Na reconstrução, a imagem de baixa resolução capturada também é subdividida 

em pequenos fragmentos de imagem   
  para cada posição   da imagem. Em 

seguida, o algoritmo faz uma busca por fragmentos próximos considerando o 

conjunto              
  , de acordo com a seguinte expressão: 

 

   
       

 
                                             (2.11) 

 

onde o limiar   depende do tamanho do fragmento e da variância do ruído 

considerados. Assim, o algoritmo encontra um subconjunto de fragmentos de baixa 

resolução correlacionados com   
 , denotado por             

      
        

 e o 

subconjunto  equivalente em alta resolução             
      

        
. Considerando 

então que todos os fragmentos pertencentes ao subconjunto         são candidatos 

ao fragmento de alta resolução da imagem final, a tarefa do algoritmo de super-

resolução é encontrar o mais correlacionado.   
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Nos últimos anos várias estratégias foram propostas para reconstrução de 

imagens de alta resolução a partir de exemplos. Um dos primeiros trabalhos 

apresentados na literatura foi proposto por (FREEMAN; JONES;  PASZTOR, 2002), 

que adotou uma estratégia de treinamento e reconstrução usando uma Rede de 

Markov Paramétrica (do inglês, Parametric Markov Network). Em (QIANG; XIAOOU; 

SHUM, 2005), foi proposto um modelo probabilístico que combina uma restrição de 

reconstrução global com um algoritmo adaptativo de localização de fragmentos 

similares. Em (HONG; DIT-YAN E YIMIN, 2004), foi proposto um algoritmo baseado 

na busca de múltiplos fragmentos vizinhos de alta resolução sobrepostos usando um 

método denominado LLE (do inglês, Locally Linear Embedding). Em (JIAN et al., 

2003), os autores propuseram uma estratégia de reconstrução a partir do método 

Primal Sketch Prior, considerando as primitivas das imagens de alta e baixa 

resolução do conjunto de treinamento. Outras abordagens usando as transformadas  

Wavelet e Contourlet,  também foram propostas em (JIJI; JOSHI; CHAUDHURI, 

2004; JIJI; CHAUDHURI, 2006). 

 

2.5 Métodos de Super-Resolução Baseados em Representação Esparsa de 

Sinais 

Os modelos baseados em representação esparsa têm sido utilizados em diversas 

classes de sinais como áudio, imagens e vídeos, para tarefas de aquisição, 

compressão,  visão computacional e reconhecimento de padrões (AHARON; ELAD; 

BRUCKSTEIN, 2006;  WRIGHT et al., 2010, DONOHO, 2006).  

A representação esparsa considera um sinal como uma combinação linear 

esparsa de átomos a partir de um dicionário redundante. Seja um sinal        e um 

dicionário         que contém   átomos do sinal em cada coluna, o modelo de 

representação esparsa pode ser definido como uma aproximação na forma: 

 

                    sujeito a                                      (2.12) 
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     Na equação (2.12),   representa o vetor esparso do sinal   e      é a norma     

que conta o número de elementos diferentes de zero do vetor esparso  . O 

dicionário   pode ser construído a partir de funções pré-definidas como Fourier, 

Wavelets ou Curvelets, ou construído a partir do treinamento de um conjunto de 

amostras do sinal  , (AHARON, ELAD; BRUCKSTEIN, 2006). 

   No contexto da super-resolução de imagens, a representação esparsa utiliza o 

conjunto de fragmentos da imagem para construção do vetor esparso   e dos 

dicionários de baixa e alta resolução. Seja um fragmento da imagem de baixa 

resolução, definido como    
       , a combinação esparsa em relação a um 

dicionário de baixa resolução   , é expressa na forma: 

  

                  sujeito a                
                      (2.13) 

 

onde    representa a operação de extração dos fragmentos da imagem na posição   

e   está relacionado ao ruído presente no processo   

Uma vantagem importante do método de representação esparsa é a possibilidade 

de utilizar um conjunto reduzido de imagens se comparado com outros métodos 

tradicionais baseados em exemplos.  

 

2.6  Algoritmo para Treinamento de Dicionários k-SVD   

O algoritmo de treinamento de dicionários k-SVD, considerado uma generalização 

do algoritmo k-means, tem sido muito utilizado devido à flexibilidade e possibilidade 

de trabalhar em conjunto com qualquer algoritmo de perseguição (do inglês, pursuit 

algorithm) (AHARON, ELAD; BRUCKSTEIN, 2006). A implementação do algoritmo é 

realizada iterativamente em dois estágios: um estágio de codificação esparsa dos 

sinais e outro de atualização de um dicionário. O algoritmo k-SVD também possui 

dois modos de operação: um modo baseado em esparsidade e outro baseado em 
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erro. O algoritmo baseado em erro procura resolver o problema de otimização 

proposto de acordo com as equações (2.12) e (2.13). O algoritmo baseado em 

esparsidade procura resolver o problema de otimização proposto de acordo com a 

seguinte equação:  

 

              
          sujeito a                            (2.14) 

 

onde    é uma matriz que contém todos os vetores esparsos e    é um parâmetro 

que determina o número de elementos diferentes de zero do vetor esparso  . 

O objetivo é encontrar um dicionário   que represente da melhor forma possível 

um conjunto de exemplos          
 . O primeiro estágio de codificação esparsa 

busca calcular os coeficientes de representação esparsa  , considerando um sinal 

de entrada  . Assumindo um dicionário   fixo, a função penalidade        
  pode 

ser reescrita na forma: 

 

       
             

  
                                   (2.15) 

 

O problema de otimização proposto em (2.15) pode agora ser decomposto em   

problemas distintos, na forma:  

 

               
        sujeito a                                         (2.16) 

 

O problema proposto em (2.16) pode ser resolvido por qualquer método de 

perseguição encontrado na literatura. O algoritmo OMP (do inglês, Orthogonal 
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Matching Pursuit) é considerando um dos mais eficientes para codificação esparsa e 

que trabalha muito bem com o algoritmo k-SVD. Basicamente, o algoritmo OMP 

seleciona a cada iteração um elemento do vetor esparso mais correlacionado com 

um vetor esparso residual obtido em uma iteração anterior, considerando o problema 

proposto pela equação (2.16).  

O segundo estágio do processo consiste na atualização do dicionário   e dos 

coeficientes da matriz esparsa  . Assumindo   e   fixos, o algoritmo realiza a 

atualização por iteração de uma coluna    do dicionário  , e dos coefientes 

esparsos da k-ésima linha da matriz  , representada por   . A partir da equação 

(2.16), o termo de penalidade pode ser reescrito da seguinte forma: 

 

 

       
          

 

 

   

 

 

 

          
 

   

      
  

 

 

 

 

         
  

 

 
                                                            (2.17) 

 

onde    representa uma matriz de erros do conjunto de amostras   quando um 

elemento é removido na iteração. Assim, a equação (2.17) pode ser resolvida 

usando decomposição de valor singular (SVD). Uma visão geral do processo de 

codificação esparsa e treinamento dos dicionários com os algoritmos k-SVD e OMP 

é apresentada na figura 2.9. 
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Figura 2. 9 - Ilustração geral dos algoritmos k-SVD e OMP. O dicionário D na parte superior da 

figura é incialmente utilizado e posteriormente são realizadas as etapas iterativas 

de alternadas de codificação esparsa e atualização do dicionário. 

 

D

XT
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Fonte: (Aharon, Elad e Bruckstein, 2006) 

 

Conforme será apresentado nos capítulos seguintes, os algoritmos k-SVD e OMP 

foram escolhidos para os estágios de codificação esparsa e treinamento de 

dicionários por serem eficientes computacionalmente, quando aplicados em super-

resolução de imagens.  

 

2.7 Transformada Discreta de Cossenos - DCT   

A transformada discreta de cossenos (do inglês, Discrete Cosine Transform-DCT) 

foi apresentada inicialmente na década de 70 e impulsionou as aplicações em 

processamento de imagens, principalmente nas áreas de compressão, filtragem e  

extração de características. Considerada uma transformada sub-ótima em relação à 

Transformada KLT (Karhunen-Loève Transform), a transformada DCT possui como 

característica a geração de coeficientes descorrelacionados, concentrando a maior 

parte da energia do sinal em um reduzido número de coeficientes.  A transformada 

DCT é definida em quatro tipos: DCT- tipo I, DCT-tipo II, DCT-tipo III e DCT-tipo IV. 
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A transformada DCT- tipo II é a mais conhecida e utilizada em processamento de 

imagens devido à sua maior capacidade de compactação de energia (RAO; YIP, 

1990; MATOS, 2008; PEDRINI; SCHWARTZ, 2008; GONZALEZ; WOODS, 2010).  

Considerando um sinal original       , a transformada DCT tipo II é representada 

por: 

 

                           
        

  
     

        

  
    

   
   
             (2.18) 

sendo: 

    

 
 

  
 

 
                                                        

 
 

 
                                           

                                (2.19) 

 

onde   representa o tamanho do bloco. Um exemplo ilustrando a aplicação da 

transformada DCT para um bloco de tamanho       pixels é mostrada na Figura 

2.10.  

     Os coeficientes obtidos após a aplicação da transformada refletem a importância 

das frequências presentes no sinal original. Considerando a figura 2.10, os primeiros 

coeficientes a partir do canto superior esquerdo, referem-se às frequências mais 

baixas e representam em geral, a maior parte da informação da imagem original. Os 

últimos coeficientes, localizados no canto inferior direito do bloco transformado, 

referem-se às frequências mais altas, que geralmente representam as informações 

mais detalhadas ou finas da imagem, ou que em muitos casos representam 

predominantemente ruído.  

 

 

 



47 
 

Figura 2.10 - Representação gráfica do núcleo da transformada discreta do cosseno para 

um bloco de tamanho      . 

 

Fonte: (Pedrini e Schwartz, 2008). 

 

A maioria dos sistemas de codificação por transformada se baseia na DCT, 

devido ao melhor custo-benefício entre a capacitade de compressão e o custo 

computacional. A transformada DCT se tornou o padrão internacional para sistemas 

de codificação por transformada e compressão de imagens (SULLIVAN; WIEGAND, 

2005; GONZALEZ; WOODS, 2010), e também tem sido utilizada com sucesso em 

outras áreas de processamento de imagem como interpolação, deblurring e super-

resolução.  

 

2.8  Interpolação no Domínio da Transformada DCT 

O processo de interpolação de uma imagem usando a transformada DCT adiciona 

zeros em regiões de alta frequência de um bloco e em seguida aplica a 

transformada DCT inversa em todo o bloco, de forma a obter a imagem interpolada.  

Para entender melhor o processo, vamos considerar inicialmente a imagem    da 

equação (2.1) sendo dividida em blocos não sobrepostos de tamanho    , onde 
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        (tamanho da imagem). Para cada bloco    da imagem    é aplicada a 

transformada DCT do tipo II, resultando um bloco transformado        :  

 

                                                                (2.20) 

 

cada bloco         é redimensionado de acordo com um fator de ampliação do 

tamanho da imagem  , acrescentando zeros nas regiões de alta frequência do bloco 

DCT: 

 

          
            

  

   
   

 

     

                                   (2.21) 

 

Em seguida, para cada bloco          é aplicada a transformada DCT inversa 

resultando em um bloco interpolado     de tamanho      : 

 

                                                                 (2.22) 

 

A Figura 2.11 ilustra um exemplo de aplicação da transformada DCT para o caso 

de    .  O processo de interpolação tem início com a aplicação da transformada 

DCT em um bloco de       pixels. Em seguida, os coeficientes de valor zero são 

adicionados a cada bloco, formando um bloco de      . A transformada DCT 

inversa é aplicada em todos os blocos       resultando na imagem interpolada.  
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Figura 2.11 – Ilustração do Método de Interpolação do Domínio da Transformada DCT 

para um bloco (8x8) pixels da imagem de baixa resolução. 
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Fonte: Autor 

 

O processo de interpolação usando a transformada DCT tem apresentado 

resultados superiores em relação a técnicas de interpolação no domínio espacial, 

como por exemplo, as interpolações bicúbica e bilinear (HUNG, 2011; ZHANG; 

CHAM, 2011). Entretanto, a interpolação no domínio da Transformada DCT 

apresenta como desvantagem os artefatos de blocos na imagem final, 

principalmente em regiões de contornos e textura, que pioram a qualidade visual da 

imagem interpolada. Conforme será visto no capítulo 5, o método proposto nesta 

tese tem como um dos objetivos diminuir estes efeitos de blocos no processo de 

super-resolução.  
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Capítulo 3  

Trabalhos Relacionados 

Este capítulo apresenta uma revisão dos principais trabalhos relacionados ao 

tema proposto nesta tese. Alguns trabalhos abordam técnicas de super-resolução de 

imagens utilizando a representação esparsa de sinais e outros descrevem as 

principais estratégias utilizadas para interpolação e super-resolução de imagens 

usando a transformada discreta de cossenos (DCT). Também é realizada uma 

análise dos trabalhos buscando correlacionar e contextualizar os trabalhos com a 

proposta desta tese, considerando as diferentes estratégias adotadas para melhorar 

a qualidade na reconstrução e redução do custo computacional.  

 

3.1  Introdução 

Os métodos de super-resolução que utilizam o conceito de representação esparsa 

de sinais buscam encontrar uma relação linear entre os fragmentos das imagens de 

baixa e alta resolução do conjunto de treinamento em relação a um dicionário, 

considerando princípios de esparsidade. Com a utilização de um dicionário 

compacto, os algoritmos de super-resolução conseguem reduzir significamente o 

custo computacional das etapas de treinamento e reconstrução da imagem de alta 

resolução.  

Conforme já abordado no item 2.7, o uso da Transformada DCT é bem conhecido 

na compressão de imagens dos principais padrões como MPEG-2, MPEG-4, 

H.264/AVC (CHRISTOPOULOS; SKODRAS; EBRAHIMI, 2000; WIEGAND et al., 

2003).  A sua utilização no processo de super-resolução de imagens e vídeos é algo 

recente na literatura. O interesse na utilização da transformada DCT se deve 

principalmente à capacidade de preservar os coeficientes de baixa frequência da 

imagem sem afetar consideravelmente a qualidade final da imagem reconstruída.  

Os trabalhos que serão apresentados a seguir abordam diversas estratégias de 

reconstrução de imagens de alta resolução que buscam melhorar a eficiência nas 

diversas etapas do processo como: classificação dos fragmentos, treinamento de 
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dicionários de acordo com as características estruturais dos fragmentos, treinamento 

de dicionários acoplados, utilização de algoritmos de otimização eficientes e 

interpolação e reconstrução dos coeficientes de alta frequência por meio da 

transformada DCT. 

 

3.2 Principais Trabalhos Usando Métodos de Representação Esparsa de Sinais 

Em (YANG et al., 2010) é proposta uma estratégia de treinamento conjunto de 

dicionários a partir da extração de fragmentos de imagens de baixa e alta resolução 

de um conjunto de treinamento. No algoritmo proposto, as etapas de treinamento 

dos dicionários e codificação esparsa são realizadas com os algoritmos LASSO (do 

inglês, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) e OMP. Segundo os 

autores, o método é robusto ao ruído presente no processo de aquisição da imagem 

de baixa resolução e pode realizar o processo de “deblurring” e super-resolução 

simultaneamente. Uma das desvantagens do método é o aumento no custo 

computacional com o aumento do tamanho dos dicionários utilizados na etapa de 

treinamento.   

 O trabalho de (WANG; ZHU; GONG, 2010) apresenta um método de super-

resolução de imagens baseado na aprendizagem por associação esparsa entre os 

fragmentos da imagem de baixa resolução capturada e os fragmentos de imagem do 

conjunto de treinamento. O método proposto utiliza o algoritmo modificado de busca 

por características (do inglês, Feature-sign search) para obter uma convergência 

rápida na etapa de codificação esparsa. Entretanto, o desempenho do algoritmo 

depende da qualidade dos fragmentos extraídos e da sua associação com  vetores- 

bases pertencentes a um dicionário redundante.  

O trabalho de (DONG et al., 2011) apresenta uma proposta de super-resolução e 

deblurring a partir da seleção de fragmentos de baixa e alta resolução do conjunto 

de treinamento utilizando um algoritmo de domínio esparso adaptativo (do inglês, 

Adaptive Sparse Domain Selection-ASDS). A etapa de treinamento dos dicionários é 

realizada a partir de uma subdivisão dos fragmentos da imagem de acordo com o 

seu conteúdo estrutural. Na reconstrução são propostos dois novos termos de 
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regularização para melhorar a qualidade da imagem final. O primeiro termo é 

baseado em modelos autoregressivos e o segundo termo utiliza médias não locais 

para melhorar a classificação dos fragmentos e eliminar possíveis artefatos gerados 

no processo de reconstrução. Os resultados demonstraram que a estratégia é 

eficiente na redução do efeito de “deblurring”  das imagens, mas ainda insatisfatórios 

no aspecto de qualidade da imagem super-resolvida.  

O trabalho de (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012) apresenta uma proposta de 

super-resolução de imagem única implementada em duas etapas: uma etapa de 

treinamento e construção de dicionários e uma etapa de reconstrução da imagem de 

alta resolução. A partir de um conjunto de treinamento composto por imagens de alta 

e baixa resolução, os algoritmos K-SVD e OMP são utilizados para o treinamento 

dos dicionários e geração dos vetores esparsos. Na etapa de reconstrução, a 

imagem de baixa resolução capturada é interpolada bicubicamente e passa por um 

processo de filtragem passa-alta utilizando os filtros Laplaciano e Gradiente para 

extração de características. No trabalho ainda são apresentadas outras 

contribuições com o objetivo de reduzir o tempo computacional do algoritmo como: 

construção do dicionário de alta resolução por meio de uma expressão pseudo-

inversa e redução da dimensionalidade dos fragmentos após a extração de 

características com os filtros passa-alta. Os resultados computacionais 

demonstraram a efetividade do método para fatores de ampliação da imagem 

maiores.  Considerando os resultados relevantes apresentados, este método foi 

utilizado como parâmetro de comparação com o método proposto nesta tese.  

Em (YANG et al., 2012) é apresentada uma estratégia de treinamento e 

construção de múltiplos dicionários a partir da extração e agrupamento de 

fragmentos de imagens considerando a sua orientação geométrica. Os fragmentos 

extraídos do conjunto são agrupados em três diferentes grupos: fragmentos suaves, 

fragmentos com orientação dominante e fragmentos estocásticos. Os algoritmos de 

codificação esparsa e treinamento de dicionários são aplicados para os fragmentos 

que representam regiões de borda, contornos e texturas das imagens. Para os 

demais fragmentos de regiões planas são aplicados os algoritmos tradicionais de 

interpolação tradicionais, sem comprometer a qualidade da imagem final. Na 

reconstrução da imagem de alta resolução utiliza-se uma estratégia de agregação 
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de fragmentos baseada na similaridade não local. Além disso, é proposto um 

esquema de compensação residual para melhorar a qualidade da imagem de alta 

resolução final na etapa de reconstrução. 

O trabalho de (ZHOU; YANG; LIAO, 2012) apresenta um método para super-

resolução de imagens usando um conceito de treinamento de subdicionários 

incoerentes. A primeira etapa do processo consiste na subdivisão dos fragmentos de 

alta e baixa resolução em subconjuntos de mesma característica estrutural usando 

um descritor local de Weber (do inglês, Weber Local Descriptor-WLD). Em seguida, 

são treinados sub-dicionários para cada conjunto formado. Na reconstrução, os 

fragmentos de entrada são super-resolvidos, utilizando os sub-dicionários de 

treinamento. 

Em (JIA; WANG; TANG, 2013) é apresentada uma estratégia de treinamento de 

dicionários acoplados para diversas aplicações envolvendo transformação de 

imagens. O acoplamento é realizado forçando os coeficientes esparsos dos 

fragmentos de alta e baixa resolução do conjunto de treinamento a ter o mesmo 

número de elementos diferentes de zero. O processo de codificação esparsa com 

acoplamento é realizado usando um algoritmo BCGD (do inglês, block coordinate 

gradient descent) e os vetores esparsos obtidos são agrupados em diferentes 

subconjuntos. Na reconstrução é utilizada uma estratégia de regressão paramétrica 

local, considerando os fragmentos esparsos da imagem de baixa resolução 

capturada e os subconjuntos de fragmentos. Os resultados do algoritmo para super-

resolução apresentaram uma leve melhora quando comparado com outras 

propostas de super-resolução da literatura. Entretanto, alguns aspectos relacionados 

à eficiência computacional do algoritmo ainda permanecem em aberto. 

 

3.3  Principais Trabalhos de Super-Resolução Usando a Transformada DCT 

Em (WU; YU; CHEN, 2010) é apresentado um método de interpolação de quadros 

de baixa resolução de um vídeo utilizando um esquema híbrido de interpolação no 

domínio da  transformada DCT e a filtragem de Wiener. Os coeficientes de baixa 

frequência dos quadros são obtidos pela transformada DCT e os coeficientes de alta 
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frequência são obtidos por filtragem de Wiener. O filtro de Wiener utilizado é o 

mesmo utilizado no padrão H.264/AVC. Uma das vantagens do método proposto é a 

preservação dos coeficientes de baixa frequência por meio da transformada DCT, o 

que melhora a qualidade da imagem final ampliada.  

Em (KWOK-WAI; WAN-CHI, 2013) também é proposto um esquema híbrido de 

interpolação de quadros de vídeo por meio da transformada DCT e filtros de Wiener. 

Diferente da proposta anterior, que usava o filtro de Wiener com coeficientes fixos, o 

mesmo utilizado no padrão H.264/AVC, neste trabalho os coeficientes do filtro são 

calculados de acordo com as imagens presentes no conjunto de treinamento. Os 

resultados demostram uma leve superioridade do método. 

O trabalho de (SANG-JUN; JECHANG, 2010) apresenta uma estratégia de 

redimensionamento da imagem usando uma representação do bloco livre da 

transformada inversa DCT. O objetivo é diminuir a complexidade computacional do 

algoritmo sem a utilização da transformada inversa DCT para o retorno ao domínio 

espacial. Os resultados demostraram uma melhoria na qualidade da imagem, 

principalmente na reconstrução das bordas horizontais e verticais presentes na 

imagem. 

O trabalho de (GARCIA; DOREA; QUEIROZ, 2012) apresenta um método de 

super-resolução para aplicações de videos de resolução mista. O método usa o 

conceito de interpolação no domínio da transformada DCT, a partir de múltiplas 

vistas obtidas de uma mesma cena. A técnica proposta recupera o conteúdo de alta 

frequência dos quadros de baixa resolução, utilizando o conteúdo de alta frequência 

de imagens de alta resolução vizinhas, também denominadas quadros-chave. O 

método proposto preserva os componentes de baixa frequência da imagem e 

complementa a imagem final com os coeficientes de alta frequência obtidos das 

múltiplas vistas projetadas.  

O trabalho de (HUNG, 2011) apresenta uma proposta de super-resolução de 

quadros de baixa resolução em vídeos de resolução mista, usando a transformada 

DCT. Os coeficientes de alta frequência dos quadros de baixa resolução são 

recuperados utilizando os quadros adjacentes de alta resolução (Quadros-chave). A 

interpolação baseada na transformada DCT preserva os componentes de baixa 
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frequência da imagem no processo de subamostragem e interpolação, porém, a 

imagem interpolada pode gerar o efeito de blocos devido ao acréscimo de 

coeficientes de valor zero no bloco transformado. 

Em (ZHANG; CHAM, 2011) é apresentada uma proposta de super-resolução de 

rostos baseada numa estratégia de treinamento e inferência de coeficientes de alta 

frequência no domínio da transformada DCT. Os Coeficientes de baixa frequência 

podem ser estimados por um processo mais simples de interpolação,  enquanto  os 

demais componentes de alta frequência são estimados usando um modelo 

probabilístico com blocos adjacentes correlacionados. O método proposto é dividido 

em duas etapas: uma primeira de pré-filtragem para separação dos coeficientes de 

baixa  e alta frequência e uma segunda de reconstrução no domínio da transformada 

DCT a partir da imagem pré-filtrada.  

 

3.4  Análise das Propostas Estudadas 

Esta seção faz uma análise dos algoritmos apresentados nas seções anteriores a 

partir das diferentes estratégias adotadas para a melhoria do processo de super-

resolução. Foram adotados cinco parâmetros para análise a seguir:  

 Agrupamento de fragmentos das imagens: um aspecto importante dos 

métodos de representação esparsa é a correlação entre os vetores esparsos 

gerados a partir dos fragmentos de baixa e alta resolução com os dicionários. 

Conforme pôde ser observado, alguns trabalhos buscaram resolver este 

problema através de diferentes estratégias de agrupamento de fragmentos de 

acordo com a sua orientação geométrica. Esta solução melhora o processo de 

construção dos dicionários e consequentemente, a reconstrução da imagem de 

alta resolução final.  

 Treinamento dos dicionários: um dicionário compacto e que possa 

representar uma classe específica ou uma ampla classe de imagens é 

importante para melhorar a qualidade da imagem de alta resolução. Os 

trabalhos estudados apresentaram estratégias de construção de dicionários de 

baixa e alta resolução de forma simultânea, como em (YANG et al., 2010), ou 
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mesmo utilizando métodos indiretos de construção como em (ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 2012). Alguns trabalhos adotaram o treinamento e construção de 

multiplos dicionários a partir dos fragmentos agrupados de mesma 

caracterísitca estrutural, como em (DONG et al., 2011; ZHOU; YANG; LIAO, 

2012). Em (JIA; WANG; TANG, 2013) é apresentado um conceito de 

treinamento de dicionários acoplados, considerando a utilização dos 

fragmentos de baixa e alta resolução conjuntamente. 

 Utilização de algoritmos mais eficientes: a utilização de algoritmos de 

otimização mais eficientes tanto para a etapa de treinamento quanto para a  

reconstrução da imagem de alta resolução tendem a reduzir o custo 

computacional do processo de super-resolução. Os algoritmos citados e 

utilizados para o treinamento de dicionários e codificação esparsa foram: k-

SVD, LASSO, OMP, BCGD. Entretanto, podemos observar que os algoritmos 

k-SVD e OMP são os mais populares e eficientes algoritmos utilizados para o 

treinamento e codificação esparsa.  

 Implementação de novos termos de regularização: para melhorar a 

qualidade das imagens e acelerar o processo de reconstrução, alguns 

trabalhos propuseram incluir novos termos de regularização nos algoritmos. 

Dentre eles podemos citar os Modelos autoregressivos (DONG et al., 2011), e 

redes neurais em (YANG et al., 2012). 

 Utilização da transformada DCT: alguns trabalhos analisados propuseram 

estratégias de interpolação e super-resolução no domínio da transformada 

DCT.  A utilização da transformada DCT busca melhorar a qualidade das 

imagens interpolação preservando os coeficientes de baixa frequência do bloco 

transformado. 

 

    Apesar dos trabalhos terem apresentado importantes contribuições, foi possível 

identificar algumas estratégias ainda não utilizadas para a melhoria da qualidade da 

imagem final e redução do custo computacional, como:  

 Possibilidade de utilização de dicionários mais compactos de forma a diminuir o 

tempo computacional do algoritmo na etapa de treinamento; 
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 Melhoria no processo de extração de caracterísiticas dos fragmentos de alta e 

baixa resolução utilizando diferentes filtros passa-alta;  

 Possibilidade de utilização de estratégias de ampliação da imagem de forma 

escalonável e iterativa para melhorar a qualidade da imagem final; 

 Utilização do processo de interpolação DCT para melhorar a qualidade da 

imagem, preservando os coeficientes de baixa frequência; 

Desta forma, o método proposto nesta tese busca contemplar as estratégias  

acima identificadas num método de super-resolução para imagem única.  

 

3.5  Conclusões do Capítulo 

Este capítulo fez uma revisão e análise dos principais trabalhos de super-

resolução de imagens usando representação esparsa de sinais. Também foram 

revisados e analisados os principais trabalhos de interpolação e super-resolução 

usando a transformada DCT.  

Com base na análise realizada foi possível identificar algumas estratégias ainda 

não adotadas nos principais trabalhos relacionados, de forma a melhorar o processo 

de treinamento e também a etapa de reconstrução das imagens. Estas contribuições 

serão apresentadas nos capítulos seguintes.  
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Capítulo 4  

Super-Resolução de Imagem Usando Interpolação DCT e o Modelo de 

Representação Esparsa 

     Este capítulo apresenta uma proposta para super-resolução de imagem única 

que combina a interpolação no domínio da transformada DCT e o método de 

aprendizagem baseado na representação esparsa de sinais. O método proposto é 

dividido em duas principais etapas: uma primeira de treinamento e construção de  

dois dicionários de alta e baixa resolução, e uma segunda etapa de reconstrução da 

imagem final de alta resolução. As etapas são descritas em detalhes ao longo do 

capítulo, mostrando as vantagens da utilização destes dois métodos combinados. 

No final do capítulo são realizados alguns experimentos computacionais com o 

objetivo de avaliar o método proposto em relação a outros métodos tradicionais de 

super-resolução, utilizando as principais métricas objetivas e subjetivas para análise. 

Essas contribuições foram publicadas em (REIS; BRESSAN, 2013a; REIS; 

BRESSAN, 2013b, REIS; BRESSAN, 2013c). 

 

4.1 Introdução 

Conforme abordado no capítulo 3, a interpolação de imagens utilizando a 

transformada DCT tem sido amplamente estudada na literatura nos últimos anos  

(HUNG, 2011), (ZHANG; CHAM, 2011), (SUN; CHAM, 2007; WU; YU; CHEN, 2010), 

(SUN; CHAM, 2007; WU; YU; CHEN, 2010).  A melhoria na qualidade da imagem 

final interpolada com a transformada DCT está relacionada à preservação das 

componentes de baixa frequência dentro de um bloco transformado.  

Os métodos de super-resolução baseados em representação esparsa de sinais 

buscam recuperar os componentes de alta frequência da imagem por meio de um 

processo de treinamento e construção de um dicionário que represente todas as 

informações contidas no conjunto de treinamento. Os resultados obtidos com estes 

métodos tem se mostrado superiores a outros métodos de super-resolução 

baseados em exemplos, e a métodos de super-resolução tradicionais baseados em 

reconstrução com múltiplas imagens. Entretanto, o tempo computacional gasto para 
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o treinamento e a construção de um dicionário, e a necessidade de  utilizar um 

conjunto de treinamento com muitas imagens, tem limitado as aplicações destes 

métodos.  

O método proposto neste capítulo explora as vantagens da interpolação DCT e 

dos métodos de super-resolução baseados em representação esparsa, no processo 

de reconstrução da imagem de alta resolução. 

Considerando uma imagem de baixa resolução capturada, uma imagem 

intermediária é construída representando os coeficientes de baixa frequência. Os 

componentes de alta frequência não presentes são obtidos por meio da utilização do 

algoritmo de representação esparsa. A Figura 4.1 ilustra o método proposto. 

Nas seções seguintes são descritas as etapas de treinamento dos dicionários e a 

etapa de reconstrução da imagem de alta resolução final, a partir da imagem 

interpolada no domínio DCT e da imagem obtida pelo método de representação 

esparsa.  

Figura 4.1 - Diagrama Geral do Método de Super-Resolução Proposto. 
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Fonte: Autor 
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4.2  Treinamento e construção dos dicionários usando o método de 

Representação esparsa de sinais 

Esta seção descreve a etapa de treinamento e construção dos dicionários de 

baixa e alta resolução do método proposto utilizando o modelo de representação 

esparsa de sinais.  

 

4.2.1  Construção do Conjunto de imagens de alta e baixa resolução 

Os algoritmos de super-resolução baseados em exemplos utilizam para o 

treinamento um conjunto de imagens de alta resolução e um conjunto equivalente de 

imagens de baixa resolução. As imagens utilizadas para composição destes dois 

conjuntos podem estar correlacionadas com a imagem de baixa resolução capturada 

(Imagem LR), ou podem conter características distintas. O método proposto neste 

capítulo para super-resolução pode utilizar as duas formas, porém neste capítulo, os 

experimentos serão conduzidos usando a segunda forma.  

Uma vez escolhidas as imagens de alta resolução para composição do conjunto 

de treinamento, é formado um conjunto de imagens de baixa resolução equivalente, 

por meio de um processo de degradação das imagens, de acordo com o modelo 

apresentado na equação (2.1). O modelo de observação contém os efeitos de  

borramento (Blurring) e subamostragem (downsampling), conforme ilustrado na 

Figura 4.2.  
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Figura 4.2 - Construção do conjunto de treinamento formado por imagens de alta 
resolução e seu equivalente de baixa resolução. 
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Fonte: Autor 

 

4.2.2 Extração de Características a partir dos Fragmentos da Imagem  

      O conjunto de treinamento de alta resolução e seu equivalente em baixa 

resolução podem conter imagens de conteúdo complexo e distinto. Para reduzir o 

custo computacional no processo de super-resolução, as imagens são subdivididas 

em pequenos fragmentos ou blocos retangulares (do inglês, patches). Cada 

fragmento representa um conjunto de pixels extraídos na vizinhança de uma posição 

  da imagem, conforme apresentado na Figura 4.3.  
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Figura 4.3 - Representação dos fragmentos (patches) de alta e baixa resolução da 
imagem. 

Conjunto imagens alta resolução

Conjunto imagens baixa 

resolução (Equivalente)

Patches alta resolução
Patches baixa resolução

Posição i

Conjunto patches de alta 

e baixa resolução

 

Fonte: Autor 

O processo de extração de características busca obter o máximo de detalhes das 

imagens como bordas, contornos ou texturas, por meio da utilização de filtros passa-

alta. Muitos algoritmos de super-resolução propostos na literatura tem usado com 

sucesso os filtros de aguçamento baseados em derivadas de primeira e segunda 

ordem, também denominados Gradiente e o Laplaciano (FREEMAN; PASZTOR; 

CARMICHAEL, 2000; HONG; DIT-YAN; YIMIN, 2004; YANG et al., 2010; ZEYDE; 

ELAD; PROTTER, 2012). Os filtros passa-alta Laplaciano e Gradiente são 

isotrópicos, ou seja, possuem uma resposta independente da direção das 

descontinuidades da imagem, assim são muito eficientes no processo de extração 

de características.  

No algoritmo proposto foi adotado o mesmo conjunto de filtros Laplaciano e 

Gradiente, cujos coeficientes são apresentados abaixo: 

      

                           
                                        (4.1) 
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               ;           
                                      (4.2) 

 

    O processo de extração de características por meio da filtragem passa-alta resulta 

em dois conjuntos de fragmentos de alta e baixa resolução    
  e    

 , de acordo com 

as seguintes expressões:  

   
    

                                                          (4.3) 

 

   
    

                                                          (4.4) 

 

onde            representa o conjunto de filtros passa-alta utilizado, o símbolo “ ” 

representa a operação de convolução,    representa a imagem de baixa resolução 

do conjunto de treinamento de tamanho      ,    a imagem de alta resolução do 

conjunto de treinamento de tamanho      . O processo de extração de 

características representados pelas equações (4.3) e (4.4) resulta nos fragmentos de 

imagem    
 , e    

 ,. É importante ressaltar que os vetores resultantes do processo de 

extração possuem dimensão maior que os vetores originais   
  e   

 , de tamanho 

      e        , com                     respectivamente, e   

representando o fator de ampliação da imagem. 

  

4.2.3 Redução da Dimensionalidade com o Algoritmo PCA 

     O uso de um algoritmo de redução da dimensionalidade nos vetores    
  e    

  é 

importante para melhorar o desempenho computacional nas etapas de treinamento 

e reconstrução da imagem de alta resolução.  

O método de Análise de Componentes Principais (PCA), (do inglês, Principal 

Analysis Components – PCA) é um método classico e amplamente utilizado para 

redução de dimensionalidade. O método consiste na aplicação de transformações 
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lineares sobre os dados de espaço de maior dimensão projetando em espaços de 

menor dimensão, de forma que as projeções com maior variância coincidam com os 

eixos representados pelas componentes principais. A operação tem como objetivo 

obter um espaço de menor dimensão mantendo ao máximo a informação 

(JOLLIFFE, 2002). 

Considerando os fragmentos de imagem    
  e    

  obtidos pelas equações (4.3) e 

(4.4), o algoritmo PCA busca reduzir a dimensionalidade vetor para a dimensão 

original, mantendo ao máximo a informação adquirida pelo processo de extração de 

característica (WANG; TANG, 2005; CHAKRABARTI, RAJAGOPALAN; 

CHELLAPPA, 2007; JIJI; CHAUDHURI; CHATTERJEE, 2007). A operação de 

redução de dimensionalidade pode ser representada pelas seguintes expressões:  

         

   
       

                                                           (4.5) 

 

  
       

                                                          (4.6) 

 

onde   representa um operador de projeção do fragmento    
  em   

  e     
  em   

  , 

com   
  e   

   de dimensão reduzida. 

4.2.4  Treinamento dos Dicionários com os Algoritmos K-SVD e OMP 

Para a construção do dicionário de baixa resolução    e dos vetores esparsos    

que representam os fragmentos de baixa resolução do conjunto de treinamento, são 

utilizados os algoritmos de treinamento de dicionários k-SVD e codificação esparsa 

OMP. Estes dois algoritmos trabalham de forma iterativa e se alternam entre um 

processo de atualização do dicionário    e o processo de construção dos vetores 

esparsos   , conforme já abordado na seção 2.5. Considerando o fragmento   
 , os 

algoritmos k-SVD e OMP buscam resolver o seguinte problema de otimização: 
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                                                 (4.7)  

 

onde      é a norma    (Apêndice A),    é o vetor esparso que representa o 

fragmento   
  na posição   da image e     é o parâmetro de esparsidade adotado, ou 

seja, o número mínimo de elementos diferentes de zero do vetor esparso.          

 

4.2.5  Construção do Dicionário de Alta Resolução  

Para reduzir o tempo de processamento do algoritmo, o dicionário de alta-

resolução    é obtido aplicando-se uma expressão pseudo-inversa, da forma: 

 

      
                                                    (4.8) 

 

onde    é a matriz que representa os fragmentos extraídos do conjunto de imagens 

de alta-resolução, e a matriz   contém todos os vetores esparsos obtidos do 

processo de codificação esparsa utilizando o algoritmo OMP.  

 A Figura 4.4 apresenta uma visão geral de todo o processo de treinamento e 

construção dos dicionários descritos nas seções anteriores. 
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Figura 4.4 - Visão geral da etapa de treinamento e construção dos dicionários. 

 

 

Fonte: Autor 

 

4.3 Reconstrução da Imagem de Alta Resolução  

Esta seção descreve o processo de reconstrução da imagem de alta-resolução,  a 

partir da imagem de baixa-resolução capturada e do processo de treinamento 

descrito nas seções anteriores. 

 

4.3.1 Interpolação da Imagem de Baixa Resolução  

 A imagem de baixa-resolução capturada   , de tamanho      , é inicialmente 

interpolada bicubicamente e pela interpolação DCT, conforme as expressões abaixo:  

 

                                       
                                                                 (4.9)      
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                                                               (4.10)  

                                                       

onde as imagens      
   e     

  , ambas de tamanho      , com              ,  

representam as imagens interpoladas. Os operadores      e       representam as 

operações de interpolação bícubica e no domínio da transformada DCT. 

 

4.3.2 Filtragem Passa-Alta e Extração dos Fragmentos  

A imagem interpolada bicubicamente     
  , passa por um processo de filtragem 

passa-alta utilizando filtros Laplaciano e Gradiente das equações (4.1) e (4.2), para 

extração de fragmentos. O processo de filtragem passa-alta e extração dos 

fragmentos  resulta em um fragmento de imagem de acordo com a equação: 

 

   
    

      
                                                     (4.11) 

                                           

onde    
  representa um fragmento extraído da imagem     

   na posição  . Observa-se 

também aqui que o fragmento    
  possui uma dimensionalidade maior em função do 

conjunto de filtros utilizados.  

    Novamente é empregada a técnica baseada em análise de Componentes 

Principais para redução da dimensionalidade: 

 

  
       

                                                         (4.12) 

                                                            

onde   representa o operador de projeção de    
  em   

 . 



68 
 

4.3.3 Codificação Esparsa dos Fragmentos 

Esta etapa tem como objetivo calcular os vetores esparsos que representam os 

fragmentos resultantes   
  extraídos da imagem interpolada bicubicamente. 

Considerando o dicionário de baixa resolução    obtido na etapa de treinamento, e 

os fragmentos   
  da seção anterior, o algoritmo de codificação esparsa OMP é 

aplicado para obtenção dos vetores esparsos    para cada posição   da imagem: 

 

    
   
   

        
 
       sujeito a                                (4.13) 

 

O algoritmo OMP busca encontrar os coeficientes esparsos    que minimizam a 

função    
        

 
 , considerando a restrição dada pelo parâmetro de esparsidade 

   Para o algoritmo proposto, foi adotado     . 

 

4.3.4 Construção dos Fragmentos de Alta Resolução 

Os fragmentos de alta-resolução   
  são obtidos a partir do vetor esparso    e do 

dicionário de alta-resolução    da etapa de treinamento  conforme a expressão: 

 

  
                                                             (4.14) 

 

 

4.3.5 Construção da Imagem com as Componentes de Alta Frequência 

    A imagem com os componentes de alta frequência do processo de representação 

esparsa é obtida reunindo os fragmentos de alta resolução    
  numa solução por 

mínimos quadrados, como segue: 
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                                            (4.15)  

 

onde    é o operador passa-alta de extração de caracteríticas da imagem definido 

por meio das equações (4.1) e (4.2) da seção 4.2.2.  

 

4.3.6 Construção da Imagem de Alta Resolução Final 

    A imagem final é obtida pela soma da imagem que representa as componentes de 

baixa frequência (    
  ) e a imagem que representa as componentes de alta 

frequência (    ): 

 

                             
                                                    (4.16) 

 

4.4 Experimentos Realizados com o Algoritmo Proposto 

4.4.1 Parâmetros do Experimento 

Para ilustrar o desempenho do método de super-resolução proposto, foram 

realizadas simulações computacionais em MATLAB. As imagens utilizadas para os 

testes do algoritmo foram: Lena, Bridge e Man, todas de tamanho         ) pixels. 

As imagens foram degradadas por subamostragem e borramento usando fatores de 

redução de resolução     e     e depois retornadas para o seu tamanho original.  

O conjunto de imagens utilizado para o treinamento e construção dos dicionários 

         na etapa de treinamento, foi o mesmo utilizado nos experimentos de (YANG 

et al., 2010; ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012). Este conjunto é composto por 

imagens de tamanho e conteúdo variados, que incluem paisagens, plantas, 
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automóveis, pessoas e construções. Algumas das imagens do conjunto de 

treinamento são mostradas na Figura 4.5. 

O conjunto de quatro filtros Laplaciano e gradiente, descritos na seção 4.2.2, 

foram utilizados para extração das componentes de alta frequência das imagens 

durante as etapas de treinamento e reconstrução da imagem de alta resolução.  

Os algoritmos k-SVD e OMP foram utilizados para o treinamento e construção do 

dicionário     Considerando que os algoritmos possuem uma convergência rápida, 

os testes foram realizados para 01 iteração e depois utilizando 20 iterações. Todos 

os testes foram realizados utilizando dicionários de tamanho igual a 512 átomos.  

      Figura 4.5 - Algumas imagens do conjunto de treinamento. 

 

   

   
 

   

Fonte: (YANG et al., 2010; ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012)  
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4.4.2 Algoritmos Implementados 

O algoritmo de super-resolução proposto foi testado e comparado com os  

métodos de interpolação bicúbica, interpolação DCT, e com o algoritmo proposto em 

(ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), adaptados para utilização dos mesmos 

parâmetros apresentados na seção anterior.  

 

4.4.3 Métricas Utilizadas 

Para as avaliações objetivas e subjetivas foram adotadas três medidas: Relação 

sinal-ruído de pico-PSNR (do inglês, Peak Signal to Noise Ratio-PSNR), 

Similiaridade Estrutural-SSIM (do inglês, Structural Similarity-SSIM) e qualidade 

visual das imagens.   

A relação sinal-ruído de pico PSNR, expressa em decibéis (dB), é uma das 

métricas mais utilizadas na literatura para avaliar a qualidade de uma imagem ou 

vídeo. A métrica avalia a diferença global entre a imagem original e a imagem obtida 

pelo algoritmo, segundo a expressão: 

 

                 
        

                     
   

   
   

                          (4.17)                          

 

                        

onde        representa a imagem original e        a imagem obtida pelo algoritmo, 

ambas de tamanho     pixels. Quanto maior o valor da métrica PSNR em dB, 

melhor é a qualidade da imagem de alta resolução obtida. 

A métrica definida como Índice de Similaridade Estrutural (SSIM), foi proposta 

com o objetivo de avaliar a qualidade objetiva de uma imagem de acordo com as 

suas alterações estruturais, independente das alterações de contraste e luminância, 

(WANG et al., 2004; BROOKS; ZHAO; PAPPAS, 2008; RODRIGUEZ; BRESSAN, 
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2012). Nesta métrica, os pixels possuem uma forte dependência entre si, e esta 

dependência carrega informações estruturais importantes sobre os objetos. A 

métrica SSIM separa a tarefa de comparação da similaridade em 03 comparações 

independentes: luminância, contraste e estrutura.  

A função       compara a luminância em função da intensidade de brilho entre 

duas imagens   e  ,  dada pela expressão: 

 

       
        

  
    

    
                                               (4.18) 

 

onde      e      representam a média de intensidades de brilho das  imagens   e   e 

   é uma constante incluída na divisão para evitar a instabilidade quando a soma  

  
    

  for muito próxima de zero. A função        compara o contraste usando o 

desvio padrão   entre duas imagens   e  : 

 

       
          

          
                                                 (4.19) 

 

onde    e    representam os desvios padrão das imagens x e y e a constante    na 

expressão também é utilizada para estabilizar a divisão. A função         compara a 

estrutura em termos de uma covariação     entre duas amostras de luminosidade, 

dado por: 

 

       
      

        
                                                   (4.20) 
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onde     covariância entre as imagens x e y e    tem a mesma finalidade das 

constantes    e   .  A métrica SSIM pode ser obtida a partir da seguinte expressão: 

 

                                                                (4.21) 

 

onde  ,   e   são parâmetros usados para ajustar a importância relativa das 03 

funções. Considerando         e    
  

 
, a expressão pode ser simplificada 

na forma: 

          
                    

   
    

               
                                 (4.22) 

 

Quanto maior o valor da métrica SSIM, melhor é a qualidade da imagem de alta 

resolução obtida. 

 

4.4.4 Resultados Obtidos 

     As Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam os resultados em PSNR e SSIM, do algoritmo 

de super-resolução proposto com os algoritmos usados para comparação e citados 

na seção 4.4.2. Os testes computacionais foram realizados para o fator de 

ampliação da imagem de     .   

O método proposto apresentou resultados superiores em PSNR e SSIM quando 

comparados com o método de interpolação bicúbica para todas as imagens. Com 

relação ao algoritmo proposto por (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), os resultados 

apresentam uma leve melhora no índice de similaridade estrutural (SSIM). Esta 

melhoria está relacionada a uma melhor qualidade visual da imagem interpolada 

DCT com a preservação dos coeficientes de baixa frequência.  
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Observamos que a utilização da interpolação DCT somente na etapa de 

reconstrução da imagen de alta resolução e não na etapa de treinamento para a 

contrução do conjunto de imagens de baixa resolução equivalente, manteve os 

resultados em termos de PSNR muito próximos dos demais algoritmos de super-

resolução e interpolação. As melhorias propostas no capítulo 5 melhoraram o 

desempenho do método de super-resolução proposto.  

 
 

Tabela 4.1 - Comparação em PSNR [dB] do método SR proposto, interpolação bicúbica, 

método SR proposto por (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), para um fator de 

ampliação       e dicionário com 512 átomos. 

Imagem 
Nº Iterações 
Algoritmo 

k-SVD 

 
PSNR (dB) 

 

Interpolação 
Bicúbica 

SR com 
Representação 

Esparsa 
(ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 
2012) 

Método 
Proposto 

Lena 1 34,697 36,167 35,554 

Lena 20 34,697 36,219 35,574 

Bridge 1 26,523 27,399 27,149 

Bridge 20 26,523 27,444 27,440 

Man 1 27,938 29,065 28,770 

Man 20 27,938 29,118 28,808 
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Tabela 4.2 - Comparação em SSIM do Método SR proposto, Interpolação Bicúbica, Método  SR 

proposto por (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), para um fator de ampliação       e 

dicionário com 512 átomos. 

 

Imagem 
Nº Iterações 
Algoritmo 

k-SVD 

 
SSIM 

 

Interpolação 
Bicúbica 

SR com 
Representação 

Esparsa 
(ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 
2012) 

Método 
Proposto 

Lena 1 0,990 0,996 0,997 

Lena 20 0,990 0,996 0,997 

Bridge 1 0,973 0,991 0,992 

Bridge 20 0,973 0,991 0,992 

Man 1 0,980 0,992 0,993 

Man 20 0,980 0,993 0,993 

 
 

As Tabelas 4.3 e 4.4 apresentam os resultados do método proposto para um fator 

de ampliação    . Observa-se que o algoritmo proposto produziu resultados 

superiores em termos de PSNR e SSIM quando comparado com o algoritmo de 

interpolação bicúbica. O algoritmo proposto por (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012) 

produziu os melhores resultados objetivos para todas as imagens testadas. Além do 

exposto anteriormente, observamos que os efeitos de bloco (Blocking) da imagem 

interpolada DCT para este fator de interpolação, não contribuiu para melhoria do 

algoritmo proposto em relação à proposta de (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012). 
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Tabela 4.3 - Comparação em PSNR [dB]  do método SR proposto, Interpolação Bicúbica, 

método  SR proposto por (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), para um fator de 

ampliação       e dicionário com 512 átomos. 

Imagem 
Nº Iterações 
Algoritmo 

k-SVD 

 
PSNR (dB) 

 

Interpolação 
Bicúbica 

SR com 
Representação 

Esparsa 
(ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 
2012) 

Método 
Proposto 

Lena 1 31,704 32,941 32,756 

Lena 20 31,704 33,021 32,818 

Bridge 1 24,354 24,925 24,880 

Bridge 20 24,354 24,943 24,892 

Man 1 25,715 26,559 26,464 

Man 20 25,715 26,595 26,490 
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Tabela 4.4 - Comparação em SSIM  do Método SR proposto, Interpolação Bicúbica, Método  SR 

proposto por (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), para um fator de ampliação       

e dicionário com 512 átomos. 

 

Imagem 
Nº Iterações 
Algoritmo 

k-SVD 

 
SSIM 

 

Interpolação 
Bicúbica 

SR com 
Representação 

Esparsa 
(ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 
2012) 

Método 
Proposto 

Lena 1 0,953 0,966 0,965 

Lena 20 0,953 0,966 0,965 

Bridge 1 0,866 0,899 0,896 

Bridge 20 0,866 0,900 0,896 

Man 1 0,903 0,928 0,923 

Man 20 0,903 0,929 0,926 

 

As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 ilustram as diferenças entre a imagem original e as 

imagens de alta resolução obtidas pelo método de interpolação bicúbica, pelo 

método de super-resolução proposto em (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012) e o 

método de super-resolução proposto neste capítulo. Os testes foram realizados  

para o fator de interpolação     com as imagens Man, Bridge e 

Pepper.Considerando a qualidade visual das imagens obtidas, podemos obsevar 

nas figuras 4.6(d), 4.7(d) e 4.8(d), que o algoritmo proposto apresenta uma imagem 

final menos borrada e com textura mais próxima da imagem original, representada 

pelas figuras 4.6(a), 4.7(a) e 4.8(a).  Este aspecto está relacionado a uma melhor 

preservação dos coeficientes de baixa frequencia da imagem pela interpolação DCT, 

em comparação com os outros métodos. 
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Figura 4.6 - Qualidade visual da imagem “Man” para fator ampliação     e dicionário 

com 512 átomos. (a) Imagem Original, (b) Interpolação Bicúbica, (c) SR 

baseada em reprsentação esparsa (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), (d) 

Método Proposto. 

(a) (b)

(c) (d)

 

      

       

Fonte: Autor 

Original Interpolação Bicúbica

SR-Zeyde et al Método DCT
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Figura 4.7 - Qualidade visual na imagem “Bridge” para fator interpolação     e 

dicionário com 512 átomos. (a) Imagem Original, (b) Interpolação 

Bicúbica, (c) SR baseada em reprsentação esparsa (ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 2012), (d) Método Proposto. 

(a) (b)

(c) (d)

 

    
 

         

 

Fonte: Autor 

 

 

Original Interpolação Bicúbica

SR-Zeyde et al Método DCT
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Figura 4.8 - Testes de qualidade visual na imagem “Pepper” para fator interpolação     

e dicionário com 512 átomos. (a) Imagem Original, (b) Interpolação Bicúbica, 

(c) SR baseada em reprsentação esparsa (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012), 

(d) Método Proposto. 

(a) (b)

(c) (d)

 

 

           

           

Fonte: Autor 

Original Interpolação Bicúbica

SR-Zeyde et al Método DCT + sparse Coding



81 
 

 

4.5 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o método proposto para super-resolução de 

imagem única numa estratégia que combina a interpolação no domínio da 

transformada DCT com o método de representação esparsa de sinais. Simulações 

computacionais foram realizadas comparando o método proposto com o método de 

interpolação bicúbica e com o método proposto em (ZEYDE; ELAD; PROTTER, 

2012). Os resultados obtidos, principalmente utilizando à métrica SSIM e pela 

qualidade visual das imagens finais, demostraram a eficiência do método proposto 

para o fator de ampliação    .    

O próximo capítulo apresenta algumas contribuições no algoritmo proposto, com 

vistas à melhoria da qualidade final da imagem de alta resolução, bem como a 

redução tempo computacional do algoritmo. 
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Capítulo 5  

Implementação Iterativa e Escalonável do Método Proposto 

     Este capítulo apresenta as contribuições para o aprimoramento do método 

proposto de super-resolução apresentado no capítulo anterior. Para melhorar a 

qualidade da imagem de alta resolução final e o tempo computacional do algoritmo, 

algumas melhorias na construção dos dicionários e extração de caracterísitcas são 

apresentadas. Também é proposta uma implementação iterativa e escalonável na 

etapa de reconstrução da imagem de alta resolução. No final do capítulo são 

realizados alguns experimentos computacionais com o objetivo de avaliar o método 

proposto em relação aos métodos de interpolação, e também avaliar a melhoria na 

qualidade das imagens com as melhorias propostas.  

 

5.1 Introdução 

A implementação do método de super-resolução proposto neste capítulo também 

é dividida em duas principais etapas: uma etapa de treinamento e construção de 

dicionários e uma segunda etapa de reconstrução da imagem de alta resolução. 

 A primeira contribuição proposta é a construção de dois dicionários de baixa 

resolução, utilizando filtros distintos de extração de caracterísicas, conforme será 

abordado na seção 5.2. Na etapa de reconstrução, uma das contribuições mais 

importantes para a melhoria da qualidade final da imagem, foi a reinserção de uma 

imagem parcial no conjunto de treinamento para a realização de uma nova etapa de 

treinamento e reconstrução. Estas contribuições serão detalhadas na seção 5.3. 

 

5.2 Treinamento e Construção dos Dicionários 

Os procedimentos de construção do conjunto de treinamento e a extração dos 

fragmentos das imagens são muito parecidos com os descritos nas seções 4.2.1 e 

4.2.2. No entanto, uma alteração importante ocorre na etapa de extração de 
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características dos fragmentos por meio de filtragem passa-alta para a construção 

de um segundo dicionário de baixa resolução.  

Para o treinamento e construção do primeiro dicionário     , os fragmentos das 

imagens de baixa e alta resolução do conjunto de treinamento são extraídos de 

acordo com as expressões:  

 

    
    

                                                            (5.1) 

 

    
    

                                                           (5.2) 

 

onde     
  e     

  representam os fragmentos das imagens de baixa e alta resolução 

extraídos na posição  ,    e    correspondem as imagens de baixa e alta resolução 

do conjunto de treinamento, respectivamente, e                representa o 

conjunto de filtros passa-alta Laplaciano e gradiente, conforme já descritos no 

capítulo 4. 

Para o segundo dicionário     , as características são extraídas utilizando filtros 

de aguçamento por máscara de nítidez (do inglês, Unsharp Mask), (GONZALEZ; 

WOODS, 2010). O processo de aguçamento da imagem utilizando a máscara de 

nitidez é definido como: 

 

                                                          (5.3)  

onde, 

 

                                                          (5.4) 
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Na equação (5.3),       representa a máscara de nitidez para a imagem de baixa 

resolução do conjunto de treinamento   . Na equação (5.4),        é a imagem de 

baixa resolução suavizada por meio de filtragem passa-baixa com o filtro    . Este 

processo utilizando a mascara de nitidez permite o aguçamento das componentes 

de alta frequência presentes na imagem de baixa resolução   , e a extração de 

características não presentes no dicionário     . A figura 5.1 ilustra o processo de 

aguçamento usando a máscara de nitidez. 

 

Figura 5.1 - Ilustração unidimensional do aguçamento por máscara de Nítidez (a) sinal 

Original, (b) Sinal borrado, (c) Máscara de Nítidez e (d) Sinal realçado pelo 

aguçamento. 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

Sinal 

Original
(a)

Sinal 

Borrado 

IL(LP)

Mascara 

de 

Nítidez

(a) - (b) 

(b)

(c)

(a) + (c) 
(d)  

Sinal realçado 

pelo aguçamento
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Assim, com a máscara de nitidez é possível extrair novos tipos de fragmentos de 

baixa e alta resolução de acordo com as expressões:  

 

    
    

                                                       (5.5) 

 

    
    

                                                       (5.6) 

 

onde       corresponde a máscara de nitidez para cada imagem    ou    e   é uma 

constante utilizada para enfatizar a contribuição da máscara de nitidez, sendo 

adotado um valor de    . Novamente, Podemos observar que a utilização dos 

filtros Laplaciano e Gradiente produz fragmentos com alta dimensionalidade. Desta 

forma, o algoritmo PCA é utilizado para reduzir a dimensionalidade dos fragmentos. 

Os fragmentos resultantes são dados por: 

 

                                     
       

                                                            (5.7) 

 

   
       

                                                           (5.8) 

 

   
       

                                                            (5.9) 

 

   
       

                                                         (5.10) 
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   Assim, da mesma forma que no capítulo anterior, os dicionários de baixa resolução 

    e     são treinados iterativamente com os algoritmos k-SVD e OMP, (AHARON; 

ELAD; BRUCKSTEIN, 2006). A diferença aqui está no treinamento e construção de 

dois dicionários, a partir da solução dos seguintes problemas de otimização: 

 

          
          

 
        sujeito a                         (5.11) 

 

          
          

 
        sujeito a                         (5.12) 

 

em que     e     representam os vetores esparsos obtidos e    é o parâmetro de 

esparsidade. Os dicionários de alta resolução      e      também são obtidos 

aplicando-se a expressão pseudo-inversa, da forma: 

 

         
      

  
  

                                                   (5.13) 

 

         
      

  
  

                                              (5.14) 

 

onde     e      são as matrizes que contém os fragmentos de alta resolução  

extraídos do conjunto de treinamento, utilizando o mesmo conceito  explicado nas 

equações (5.1) e (5.5).  As matrizes    e    contêm todos os vetores esparsos 

obtidos na etapa de codificação esparsa, considerando as equações (5.11) e (5.12). 

A Figura 5.2 apresenta uma visão geral da etapa de treinamento e construção dos 

dicionários. 
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Figura 5.2 - Diagrama geral do treinamento e construção dos dicionários para o método 

iterativo proposto de super-resolução. 

 

 

Fonte: Autor 

 

5.3 Reconstrução da Imagem de Alta Resolução Final  

     A segunda etapa do processo consiste na reconstrução da imagem de alta 

resolução final. Inicialmente, a imagem de baixa resolução   , de tamanho      , é 

interpolada no domínio da transformada DCT, como segue: 

 

                                       
                                                           (5.15) 

 

onde      representa a operação de interpolação da imagem    no domínio da 

transformada DCT. A imagem interpolada     
  , de tamanho      , com    

            representa as componentes de baixa frequência da imagem de baixa 

resolução na composição da imagem de alta resolução final. 
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Em seguida, a imagem    passa por um processo de filtragem e extração de 

características utilizando os mesmos filtros passa-alta da etapa de treinamento e 

construção dos dicionários da seção 5.2. Desta forma, são obtidos dois tipos de 

fragmentos de baixa resolução que representam diferentes caracterísitcas da 

imagem de baixa resolução   , conforme a seguir:  

 

     
    

                                                           (5.16) 

 

     
    

                                                  (5.17) 

 

onde      
  na equação (5.16), é um fragmento da imagem de baixa resolução 

extraído da posição  , após o processo de filtragem passa-alta utilizando o conjunto 

de quatro filtros Laplaciano e Gradiente das equações (4.1) e (4.2). O fragmento  

    
   na equação (5.17) é obtido após o processo de aguçamento por máscara de 

nitidez, de acordo com as equações (5.3) e (5.4).  

      O processo de extração de características usando o conjunto de filtros Gradiente 

e Laplaciano produzem dois fragmentos      
 e      

  com alta dimensionalidade. Para 

reduzir a dimensionalidade e consequentemente o custo computacional do 

algoritmo, aqui também é utilizada a redução de dimensionalidade baseada em 

Análise de Componentes principais (PCA):  

         

     
         

                                                       (5.18) 

 

     
         

                                                       (5.19) 
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onde   representa a operação de projeção PCA.  A partir dos fragmentos     
  e 

    
 , e dos dicionários             obtidos na etapa de treinamento e construção dos 

dicionários,  é utilizado o algoritmo de codificação esparsa OMP para calcular os 

coeficientes esparsos     
  e     

  de representação dos fragmentos     
  e     

  em 

relação aos dicionários, conforme já descrito na seção anterior. 

Com os coeficientes esparsos     
  e     

  e os dicionários de alta resolução 

          , a próxima etapa é a obtenção dos fragmentos de alta resolução, de 

acordo com as seguintes expressões:  

 

   
         

                                                   (5.20) 

 

   
         

                                                   (5.21) 

 

     Os fragmentos    
  e    

  são reunidos, utilizando uma solução por mínimos 

quadrados de forma a obter as imagens      e     , que representam as 

componentes de alta frequência da imagem: 

 

         
    

 
  

  
   

  
    

                                    (5.22) 

 

         
    

 
  

  
   

  
    

                                    (5.23) 
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     A imagem de alta resolução final do método é composta pela imagem interpolada 

DCT     
  , e as imagens obtidas pelo processo de representação esparsa      e 

    , por meio da expressão abaixo: 

 

                               
                                                        (5.24) 

 

onde       para dar a mesma contribuição das imagens              na 

composição da imagem final.  A Figura 5.3 apresenta um diagrama geral do método 

proposto. 

Figura 5.3 - Diagrama geral do método proposto de super-resolução. 

 

 

Fonte: Autor 
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5.4 Etapa Iterativa e Escalonável do Método Proposto 

 

     Outra contribuição importante para melhorar a qualidade da imagem final foi 

tornar o método de super-resolução proposto iterativo e escalonável a partir da 

segunda iteração. Na prática, a imagem de alta resolução     
   

 obtida na primeira 

iteração do algoritmo é inserida no conjunto de treinamento para a realização de 

uma nova etapa de treinamento e construção dos dicionários. A partir da segunda 

iteração do algoritmo, a imagem de alta resolução final tem a forma: 

 

    
        

      
 

 
     

        
                                         (5.25) 

 

onde N é o número de iterações do algoritmo.  A imagem     
   

 obtida na primeira 

iteração pode ser inserida de duas formas, conforme será visto nas seções 

seguintes.  

 

5.4.1 Imagem de alta resolução parcial com o mesmo fator de ampliação  

Nesta configuração, a imagem     
   

 é gerada com o mesmo fator de ampliação da 

imagem de alta resolução final, sendo inserida no conjunto de treinamento para uma 

nova etapa de treinamento e construção dos dicionários, de acordo com o número 

de iterações desejado. 

 Por exemplo, se a ampliação final desejada é de três vezes o valor da imagem de 

baixa resolução de entrada,     
   

 é construída na primeira iteração do algoritmo com 

um fator de ampliação igual a três      , sendo inserida no conjunto de 

treinamento para as próximas iterações do algoritmo, até obter a imagem final de 

alta resolução. A Figura 5.4 ilustra um exemplo do método iterativo para esta 

configuração. 
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Figura 5.4 - Método Iterativo proposto usando o mesmo fator de ampliação. A imagem 

    
   

 é inserida no conjunto de treinamento com o mesmo fator de 

interpolação da imagem     
   

 .  

 

 

Fonte: Autor 
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até obter a imagem final super-resolvida com    . A ideia do algoritmo para esta 

configuração é construir a imagem final a partir da inserção das imagens parciais no 

conjunto de treinamento de forma escalonável, iniciando o processo com um fator de 

ampliação   . A figura 5.5 ilustra um exemplo do método iterativo para esta 

configuração. 

 

Figura 5. 5 - Método Iterativo proposto usando fatores de ampliação diferentes. A 

imagem     
   

 é inserida no conjunto de treinamento com um fator de 

interpolação da imagem menor que      
   

 . 

 

Fonte: Autor 
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5.5 Experimentos Realizados com o Algoritmo Proposto 

5.5.1 Parâmetros do Experimento 

Para ilustrar o desempenho do algoritmo proposto, foram realizadas diversas 

simulações computacionais em MATLAB. As imagens utilizadas para os testes do 

algoritmo foram: Lena          , Bridge          , Man          , Pepper 

         , Baboon          , Barbara          , Coastguard          ,  e 

Foreman          . As imagens foram degradadas por subamostragem e 

borramento e depois ampliadas utilizando fatores iguais a       e    . 

  O conjunto de imagens utilizado para o treinamento dos dicionários            foi 

o mesmo utilizado no capítulo 4 e pelos autores (YANG et al., 2010; ZEYDE; ELAD; 

PROTTER, 2012). Foi adotado um total de 20 iterações dos algoritmos k-SVD e 

OMP para o treinamento e construção dos dicionários     e    . Os testes foram 

realizados variando o tamanho dos dicionários para valores iguais a 256, 512 e 1024 

átomos. A figura 5.6 ilustra um exemplo de dois dicionários de alta resolução      e 

     construídos de tamanho 512 átomos. 

 
Figura 5.6 - Exemplos de dois Dicionários de alta resolução construídos na etapa de 

treinamento. (a) Dicionário (DH1), (b) Dicionário (DH2) 

           
(a) (b)

 

                        

Fonte: Autor 
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5.5.2 Comparações com Algoritmos de Interpolação 

O algoritmo proposto neste capítulo foi comparado com os algoritmos de 

interpolação bicúbica e interpolação DCT. A ideia foi comparar o algoritmo proposto 

com técnicas de ampliação de imagens e vídeos, de custo computacional reduzido e 

amplamente utilizadas comercialmente.  

 

5.5.3 Métricas Utilizadas  

Os testes foram realizados usando as mesmas métricas do capítulo 4, a relação 

sinal ruído de pico (PSNR), o índice de similaridade estrutural (SSIM) e a qualidade 

visual da imagem de alta resolução reconstruída em relação à imagem orignal. 

 

 5.5.4 Resultados Obtidos para o Fator de Ampliação     

Esta seção apresenta os resultados obtidos do algoritmo proposto usando um fator 

de ampliação da imagem    . Os dicionários           foram treinados 

sequencialmente com os algoritmos k-SVD e OMP. A imagem de alta resolução 

    
   

, obtida na primeira iteração do algoritmo, foi inserida no conjunto de treinamento 

para a execução de duas outras iterações, de acordo com a configuração 

apresentada na seção 5.4.1. 

A primeira etapa das simulações computacionais foi realizada utilizando todas as 

92 imagens do conjunto de treinamento, como já mencionada na seção anterior. 

Para fins de comparação dos resultados, foi adotada a nomenclatura “conjunto de 

treinamento completo”. 

 Os resultados numéricos obtidos, em PSNR e SSIM, do método de super-

resolução proposto e um comparativo com os métodos de interpolação bícubica e 

interpolação DCT estão apresentados na tabela 5.1.  
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 Na segunda etapa das simulações computacionais foram selecionadas 05 (cinco) 

imagens do conjunto de treinamento para cada imagem testada, usando como 

critério seu conteúdo estrutural. Para fins de comparação dos resultados, foi adotada 

a nomenclatura “conjunto de treinamento reduzido” 

Na Figura 5.7 são apresentadas algumas imagens testadas e o seu respectivo 

conjunto de imagens selecionadas para o treinamento e reconstrução. A tabela 5.2 

apresenta os resultados numéricos obtidos, em PSNR e SSIM, do método de super-

resolução proposto, e compara com os métodos de interpolação, considerando o 

conjunto reduzido de imagens. 

 

Figura 5.7 - Conjunto de imagens escolhidas para o conjunto reduzido de treinamento (5 

imagens), considerando as imagens de teste Man, Lena, Bridge, Pepper e 

Babbon 

 

Imagens testadas Conjunto de Imagens Escolhidas 

  
    

      

  

 
 

. 
Fonte: Autor 
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Tabela 5.1 - Comparação  em PSNR [dB] e SSIM,  do Método Proposto com os métodos de 
interpolação bicúbica e DCT, para um conjunto treinamento Completo, e fator de 
ampliação     . 

 
 

Imagem Métrica 
Interpolação 

Bicúbica 
Interpolação 

DCT  

Método Proposto 

D = 256 D = 512 D = 1024 

Man 
PSNR 27,925 28,412 28,585 28,625 28,625 

SSIM 0,980 0,989 0,989 0,989 0,989 

Lena 
PSNR 34,669 35,216 35,900 35,422 35,422 

SSIM 0,990 0,990 0,995 0,995 0,995 

Bridge 
PSNR 26,518 26,995 27,074 27,07 27,065 

SSIM 0,974 0,986 0,987 0,987 0,987 

Pepper 
PSNR 33,924 34,979 35,679 35,790 35,807 

SSIM 0,994 0,997 0,997 0,997 0,997 

Baboon 
PSNR 25,061 25,518 25,574 25,581 25,574 

SSIM 0,957 0,976 0,976 0,976 0,976 

Barbara 
PSNR 27,932 28,353 28,416 28,432 28,424 

SSIM 0,963 0,975 0,975 0,975 0,975 

Coast 
Guard 

PSNR 29,132 29,661 29,778 29,783 29,786 

SSIM 0,790 0,828 0,831 0,831 0,831 

Foreman 
PSNR 32,662 33,783 34,237 34,310 34,343 

SSIM 0,950 0,958 0,959 0,960 0,960 

            

Fonte: Autor 
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Tabela 5.2 - Comparação  em PSNR [dB] e SSIM,  do método proposto com os métodos de 
interpolação bicúbica e DCT, para um conjunto treinamento reduzido (5 imagens), 
e fator de ampliação    . 

 

 

Imagem Métrica 
Interpolação 

Bicúbica 

Interpolação 

DCT  

Método Proposto 

D = 256 D = 512 D = 1024 

Man 
PSNR 27,925 28,412 28,466 28,465 28,481 

SSIM 0,980 0,989 0,989 0,989 0,988 

Lena 
PSNR 34,669 35,216 35,268 35,245 35,200 

SSIM 0,990 0,990 0,995 0,995 0,995 

Bridge 
PSNR 26,518 26,995 27,020 27,007 26,962 

SSIM 0,974 0,986 0,987 0,986 0,987 

Pepper 
PSNR 33,924 34,979 35,403 35,366 35,397 

SSIM 0,994 0,997 0,997 0,997 0,997 

Baboon 
PSNR 25,061 25,518 25,540 25,526 25,494 

SSIM 0,957 0,976 0,976 0,976 0,976 

Barbara 
PSNR 27,932 28,353 28,411 28,340 28,407 

SSIM 0,963 0,975 0,975 0,975 0,975 

Coast 

Guard 

PSNR 29,132 29,661 29,738 29,701 29,619 

SSIM 0,790 0,828 0,830 0,829 0,825 

Foreman 
PSNR 32,662 33,783 33,870 33,863 33,839 

SSIM 0,950 0,958 0,957 0,957 0,955 

 

Fonte: Autor 

 

Os resultados numéricos apresentados nas tabelas 5.1 e 5.2 indicam que o 

método proposto utilizando o conjunto completo para treinamento, produziu imagens 

com maior qualidade do que os métodos de interpolação testados.  
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Para as simulações computacionais utilizando o conjunto reduzido de imagens 

para o treinamento, o método proposto de super-resolução apresentou resultados 

superiores aos métodos de interpolação, porém inferiores aos testes com o conjunto 

completo de treinamento. Observou-se também uma redução significativa do tempo 

computacional do algoritmo, conforme será visto mais adiante. 

Os resultados não apresentaram uma melhora significativa quando se aumentou o 

tamanho dos dicionários nas simulações. Se considerarmos a métrica SSIM, os 

resultados praticamente não se alteram. 

 

5.5.5 Resultados Obtidos para o Fator de Ampliação     

Para as simulações computacionais utilizando o fator de interpolação    , o 

conjunto de treinamento foi o mesmo utilizado na seção anterior. Entretanto, a 

imagem de alta resolução     
   

, foi construída usando um fator de interpolação     

na primeira iteração do algoritmo, e foi inserida no conjunto de treinamento para a 

execução de duas outras iterações com fator de interpolação    . 

As tabelas 5.3 e 5.4 apresentam os resultados numéricos obtidos, em PSNR e 

SSIM, do método de super-resolução proposto, e compara com os métodos de 

interpolação. 
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Tabela 5.3 - Comparação  em PSNR [dB] e SSIM,  do método proposto com os métodos de 
interpolação bicúbica e DCT, para um conjunto completo de treinamento (92 

imagens), e fator de ampliação    . 

 

Imagem Métrica 

Interpolação 

Bicúbica 

Interpolação 

DCT  

Método Proposto  

D = 256 D = 512 D = 1024 

Man 
PSNR 25,705 25,777 26,055 26,093 26,090 

SSIM 0,904 0,916 0,920 0,920 0,921 

Lena 
PSNR 31,695 31,622 32,131 32,178 32,221 

SSIM 0,953 0,958 0,961 0,961 0,961 

Bridge 
PSNR 24,352 24,418 24,556 24,552 24,543 

SSIM 0,867 0,886 0,890 0,889 0,889 

Pepper 
PSNR 31,260 31,408 32,228 32,233 32,307 

SSIM 0,971 0,972 0,975 0,975 0,975 

Baboon 
PSNR 24,055 24,205 24,349 24,345 24,341 

SSIM 0,818 0,843 0,848 0,848 0,848 

Barbara 
PSNR 26,197 26,333 26,516 26,521 26,502 

SSIM 0,877 0,891 0,894 0,894 0,893 

Coast 
Guard 

PSNR 26,541 26,594 26,788 26,847 26,829 

SSIM 0,621 0,646 0,653 0,655 0,653 

Foreman 
PSNR 29,603 30,065 30,830 30,936 30,984 

SSIM 0,905 0,897 0,909 0,910 0,911 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 5.4 - Comparação  em PSNR [dB] e SSIM, do método proposto com os métodos de 
interpolação bicúbica e DCT, para um conjunto reduzido de treinamento (5 
imagens), e fator de ampliação    . 

 

Imagem Métrica 
Interpolação 

Bicúbica 

Interpolação 
DCT  

Método Proposto 

D = 256 D = 512 D = 1024 

Man 
PSNR 25,705 25,777 25,726 25,525 25,951 

SSIM 0,904 0,916 0,914 0,910 0,918 

Lena 
PSNR 31,695 31,622 32,628 32,940 33,436 

SSIM 0,953 0,958 0,964 0,966 0,970 

Bridge 
PSNR 24,352 24,418 24,652 24,727 24,852 

SSIM 0,867 0,886 0,892 0,895 0,900 

Pepper 
PSNR 31,260 31,408 32,568 32,842 33,036 

SSIM 0,971 0,972 0,975 0,976 0,976 

Baboon 
PSNR 24,055 24,205 24,294 24,212 24,065 

SSIM 0,818 0,843 0,847 0,845 0,840 

Barbara 
PSNR 26,197 26,333 26,929 27,020 27,155 

SSIM 0,877 0,891 0,901 0,904 0,908 

Coast 
Guard 

PSNR 26,541 26,594 26,723 26,707 26,686 

SSIM 0,621 0,646 0,649 0,647 0,641 

Foreman 
PSNR 29,603 30,065 31,549 31,698 31,617 

SSIM 0,905 0,897 0,912 0,910 0,904 

  

Fonte: Autor 

 

 

Os resultados numéricos apresentados nas tabelas 5.3 e 5.4 demonstraram que o 

método proposto produziu imagens com maior qualidade do que os métodos de 

interpolação testados, tanto para o conjunto completo quanto para o conjunto 

reduzido de imagens 
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 Os resultados demonstraram a efetividade do método proposto para o fator de 

ampliação     e utilizando um conjunto reduzido de imagens para o treinamento e 

construção dos dicionários. Os resultados em termos de qualidade visual e uma 

análise do tempo computacional do algoritmo serão apresentados nas próximas 

seções. 

 

5.5.6 Qualidade Visual do Método Proposto 

 A qualidade visual do método iterativo proposto também foi testada  e comparada 

com os métodos de interpolação. Os parâmetros testados foram os mesmos 

descritos nas seções anteriores e os resultados para as imagens Pepper, Coast 

Guard, Lena e Foreman, são ilustrados nas figuras 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. 
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Figura 5.8 - Qualidade Visual da imagem “Pepper” para o Método Proposto com fator 
interpolação     e dicionários de tamanho 512.  (a) Imagem Original; (b) 
Interpolação bicúbica;  (c) Interpolação DCT ; (d) Proposta Conj. 92 imgs;  (e) 
Proposta Conj. 05 imgs + IT 
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Fonte: Autor 
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Reconstrução DCT soma
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Figura 5.9 - Qualidade visual do método proposto para a imagem “CoastGuard”, fator de 
ampliação     e dicionários de tamanho 512 átomos. (a) Imagem Original; (b) 
Interpolação bicúbica;  (c) Interpolação DCT; (d) Proposta Conj. 92 imgs;  (e) 
Proposta Conj. 05 imgs + IT. 

 
 

   

(a)

(b) (c)

(d) (e)

                    

   

   

 

Fonte: Autor 

 

Conforme podemos observar nas figuras 5.8(d), 5.8(e), 5.9(d), e 5.9(e), as porções 

das imagens pepper e Coast Guard  testadas com o método proposto apresentam 

uma melhora em relação ao método de interpolação  bicúbica, figuras 5.8(c), 5.9(c). 
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Considerando o fator de interpolação    , os melhores resultados foram obtidos 

com o conjunto reduzido de imagens, conforme podemos observar nas figuras 

5.10(e) 5.11(e), para as porções das imagens Lena e Foreman.   

 

Figura 5.10 - Qualidade visual do método proposto para a imagem “Lena”, fator de ampliação 
    e dicionários de tamanho 512 átomos.  (a) Imagem Original; (b) 
Interpolação bicúbica;  (c) Interpolação DCT; (d) Proposta Conj. 92 imgs;  (e) 
Proposta Conj. 05 imgs + IT 

 

       

(a)

(b) (c)

(d) (e)

                   
 

   
 

   
Fonte: Autor 
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Figura 5.11 - Qualidade visual do método proposto para a imagem “Foreman”, fator de 
ampliação    , e dicionários de tamanho 512. (a) Imagem Original; (b) 
Interpolação bicúbica;  (c) Interpolação DCT; (d) Proposta Conj. 92 imgs;  (e) 
Proposta Conj. 05 imgs + IT. 

 

 

   

(a)

(b) (c)

(d) (e)

                       
 

   
 

   
 

Fonte: Autor 
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5.5.7 Comparativo em relação ao tempo de execução dos algoritmos 

As simulações computacionais também foram realizadas com o objetivo de avaliar 

a tempo de execução dos algoritmos. Para fins de comparação, os mesmos 

algoritmos da seção 5.5.7 foram analisados, exceto a interpolação bicúbica que não 

exige a execução da etapa de treinamento. As simulações foram realizadas usando 

um computador com processador Intel dual core T4300 2.10 GHz, memória RAM de 

3 GB,  e as rotinas executadas em MATLAB 7.0, e os algoritmos foram testados 

para um fator de ampliação da imagem    . 

Os resultados apresentados na tabela 5.5 confirmam a redução no tempo de 

execução com o uso da estratégia iterativa e escalonável proposta e com o uso do 

conjunto reduzido de imagens no treinamento.  

Tabela 5.5 - Comparação  do tempo de execução  do método proposto com os métodos de 

interpolação bicúbica, método  SR proposto por Zeyde et al (2012) e o método 

proposto nesta tese no capítulo 4  

 

 Tempo Execução do Algoritmo (min) 

Imagem 

SR com 

Representação 

Esparsa (Zeyde, 

Elad e Protter, 

2012) 

Método 

Proposto 

(capítulo 4) 

Método 

Proposto 

(Capítulo 5) 

Man 9,50 9,53 4,76 

Bridge 9,88 9,92 9,48 

Lena 9,30 9,34 4,61 

 

Fonte: Autor 

 

As figuras 5.12 e 5.13 apresentam os tempos de execução do algoritmo proposto 

para as imagens Lena, Bridge, Man, Pepper, Baboon, Barbara, Coastguard e 

Foreman, considerando o tamanho dos dicionários e o fator de ampliação da 

imagem.  
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Figura 5.12 - Tempo execução com fator de ampliação     
 

 

 

 
Fonte: Autor 

 
 
 

Figura 5.13 - Tempo execução com fator de ampliação     

 
 

 
 
Fonte: Autor 
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5.6 Implementação do algoritmo com a inclusão da Imagem Alta Resolução 

parcial no processo de reconstrução 

Esta seção apresenta outra importante contribuição no algoritmo proposto na 

seção 5.4 com o objetivo de melhorar a qualidade da imagem final. Na proposta 

apresentada na seção 5.4, a imagem     
   

, obtida na primeira iteração era somente 

inserida no conjunto de treinamento para a realização de uma nova etapa de 

treinamento. Após a realização das etapas de treinamento e reconstrução de forma 

iterativa e escalonável, a imagem de alta resolução final era formada pela soma da 

imagem ampliada por interpolação DCT e uma imagem com os coeficientes de alta 

frequência obtidos no processo de treinamento, conforme definida pela equação 

(5.24).  

Na alteração proposta aqui, os coeficientes de alta frequência obtidos na 

primeira iteração, tornam-se os coeficientes de baixa frequencia a partir da segunda 

iteração do algoritmo, conforme pode ser observado na figura 5.14. Como exemplo, 

considerando um fator de interpolação    , o algoritmo constrói uma imagem 

parcial de fator    , insere no conjunto de treinamento para uma nova etapa de 

treinamento e utiliza esta mesma imagem redimensionada para o fator     no 

processo de reconstrução, em sunstituição a imagem     
   da equação (5.24). Todas 

as outras etapas do processo de super-resolução são semelhantes as apresentadas 

nas seções anteriores. 
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Figura 5.14 - Implementação do algoritmo com a alteração da imagem     
   

 no processo de 

reconstrução da imagem. 

 
 

 
Fonte: Autor 
 
 
 
5.6.1 Comparativo com outros métodos 
 

O desempenho do algoritmo proposto considerando as melhorias apresentadas 

na seção anterior foi comparado com o algoritmo desenvolvido na seção 5.4 e com 

outros algoritmos de super-resolução propostos recentemente na literatura como 

(ZEYDE; ELAD; PROTTER, 2012) e (YANG et al., 2010). 

 Foram utilizadas as imagens Cameraman, Jetplane, Lake, Lena e living room e 

considerado um fator de ampliação da imagem final de     para todos os 

experimentos. Os resultados em termos de PSNR e SSIM são apresentados na 

tabela 5.6 . 
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Tabela 5.6 - Comparação  em PSNR [dB] e SSIM, do método proposto com a substituição da 

imagem     
   

, e outros métodos de super-resolução propostos na literatura,  

para um conjunto treinamento composto por 5 imagens, e fator de ampliação de  

   .  

 

Imagem Mét. 
Interp.  

Bicúbica 
 

Interp. 
DCT 

Método  
(YANG  
et al,  
2010) 

Método   
(ZEYDE; 
ELAD; 

PROTTER, 
2012) 

Método 
Proposto 

  (Seção 5.4) 

Método 
Proposto  

(Substibuição 

    
   

 ) 

Cameraman 
PSNR 30,367  30,299  32,018  32,620  32,0563  33,987  

SSIM 0,9587  0,9640  0,959  0,974  0,969  0,984 

Jetplane 
PSNR 29,429  29,313  30,383  30,980  29,976  31,311  

SSIM 0,957  0,961  0,956  0,971  0,965  0,968  

Lake 
PSNR 27,419  27,414  28,063  28,556  27,917  29,599  

SSIM 0,938  0,937  0,944  0,956  0,949  0,971  

Lenna 
PSNR 31,704  31,622  32,668  33.029  33,436  33,565  

SSIM 0,953  0,958  0,956  0,966  0,970  0,977  

Living Room 
PSNR 26,840  26,834  27,441  27,608  27,327  28,537  

SSIM 0,893  0,904  0,912  0,920  0,914  0,956  

 
Fonte: Autor 

Conforme pode ser observado, o desempenho do algoritmo proposto com as 

melhorias propostas foram os melhores em termos de PSNR e SSIM para todas as 

imagens testadas.  

5.6.2 Resultados experimentais de Qualidade Visual 

 

A qualidade visual considerando as alterações propostas também foi testada e 

comparada com os diferentes métodos. Os parâmetros testados foram os mesmos 

descritos nas seções anteriores e os resultados estão ilustrados nas figuras 5.15, 

5.16, 5.17, 5.18 e 5.19. Considerando que para os testes realizados, o critério de 

escolha adotado para as imagens do conjunto de treinamento foi visual e de acordo 

com as características da imagem testada, houve uma melhoria significativa na 

qualidade visual das imagens testadas, conforme verificado nas imagens 5.15(g), 

5.16(g), 5.17(g), 5.18(g) e 5.19(g). 
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Figura 5.15 - Qualidade visual para a imagem “Lake” considerando as alterações propostas na 

seção 5.6, fator de ampliação da imagem    , e dicionários de tamanho 512.  
(a) Imagem Original; (b) Interpolação bicúbica;  (c) Método SR (YANG et al, 
2010); (d) Método SR (ZEYDE;ELAD;PROTTER, 2012); (e) Método proposto 

Seção 5.4; (f) Método Proposto com substituição da imagem     
   

. 

 

         

(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

                    
                                 

  
                      

  
 

  
 
Fonte: Autor 
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Figura 5.16 - Qualidade visual para a imagem Jetplane considerando as alterações propostas 
na seção 5.6, fator de ampliação da imagem    , e dicionários de tamanho 
512.  (a) Imagem Original; (b) Interpolação bicúbica;  (c) Método SR (YANG et al, 
2010); (d) Método SR (ZEYDE;ELAD;PROTTER, 2012); (e) Método proposto 

Seção 5.4; (f) Método Proposto com substituição da imagem     
   

. 

 

          

(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

                  
 

  
 

  
 

  
 
 

Fonte: Autor 
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Figura 5.17 - Qualidade visual para a imagem Cameraman considerando as alterações 
propostas na seção 5.6, fator de ampliação da imagem    , e dicionários de 
tamanho 512.  (a) Imagem Original; (b) Interpolação bicúbica;  (c) Método SR 
(YANG et al, 2010); (d) Método SR (ZEYDE;ELAD;PROTTER, 2012); (e) Método 

proposto Seção 5.4; (f) Método Proposto com substituição da imagem     
   

. 

           

(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

                   
 

  
 

  
 

  
 
 

Fonte: Autor 
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Figura 5.18 - Qualidade visual para a imagem Living room considerando as alterações 
propostas na seção 5.6, fator de ampliação da imagem    , e dicionários de 
tamanho 512.  (a) Imagem Original; (b) Interpolação bicúbica;  (c) Método SR 
(YANG et al, 2010); (d) Método SR (ZEYDE;ELAD;PROTTER, 2012); (e) Método 

proposto Seção 5.4; (f) Método Proposto com substituição da imagem     
   

. 

 

             

(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

                    
 

  
 

  
 

  
Fonte: Autor 
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Figura 5.19 - Qualidade visual para a imagem car plate considerando as alterações propostas 
na seção 5.6, fator de ampliação da imagem    , e dicionários de tamanho 
512.  (a) Imagem Original; (b) Interpolação bicúbica;  (c) Método SR (YANG et al, 
2010); (d) Método SR (ZEYDE;ELAD;PROTTER, 2012); (e) Método proposto 

Seção 5.4; (f) Método Proposto com substituição da imagem     
   

. 

 
 

          

(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

                
 

  
 

  
 

 
Fonte: Autor 
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5.7 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas as principais contribuições desta tese. O 

algoritmo proposto no capítulo 4 foi aprimorado, com a incorporação de algumas 

melhorias na etapa de treinamento e na etapa de reconstrução da imagem de alta 

resolução.  

A primeira contribuição foi a inclusão de uma nova etapa de extração de 

caracterísiticas utilizando técnicas de aguçamento por máscara de nitidez, para a 

construção de um segundo dicionário. Esta solução buscou extrair diferentes 

características do conjunto de treinamento e ao mesmo tempo diminuir o tamanho 

dos dicionários treinados. 

 A segunda contribuição importante foi a inclusão de um processo iterativo e 

escalonável no algoritmo, inserindo no conjunto de treinamento e no processo de 

reconstrução, a imagem de alta resolução obtida na primeira iteração.  As 

simulações computacionais realizadas comparando o método proposto com os 

métodos de interpolação, demostraram que as soluções propostas melhoraram 

significativamente a qualidade objetiva e subjetiva das imagens de alta resolução.  

Verificou-se também que a utilização do algoritmo iterativo combinado com a 

utilização de um conjunto reduzido de imagem contribuiu para a redução do tempo 

computacional do algoritmo. 
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Capítulo 6  

Conclusão 

O desenvolvimento de um método de super-resolução capaz de buscar um 

compromisso entre eficiência computacional e qualidade na reconstrução da 

imagem de alta resolução é fundamental para o avanço e utilização destas técnicas 

em substituição as tradicionais técnicas de interpolação de imagens. 

Esta tese apresentou uma proposta de super-resolução para imagem única que 

incorpora os benefícios da interpolação no domínio da tranformada DCT e a 

eficiência dos métodos de reconstrução de imagens baseados no conceito de 

representação esparsa de sinais. A proposta procurou aproveitar alguns benefícios 

já conseguidos com os principais algoritmos de super-resolução existentes, 

aperfeiçoando algumas etapas para tornar o processo de reconstrução mais 

eficiente. 

Uma das contribuições da tese foi a inclusão de uma nova etapa de extração de 

caracterísiticas utilizando técnicas de aguçamento por máscara de nitidez para a 

construção de um segundo dicionário compacto. Esta estratégia busca extrair mais 

informações estruturais dos fragmentos de baixa e alta resolução do conjunto de 

treinamento e ao mesmo tempo reduzir o tamanho dos dicionários. 

 Outra importante contribuição foi a inclusão de um processo iterativo e 

escalonável no algoritmo, inserindo no conjunto de treinamento e no processo de 

recosntrução, uma imagem de alta resolução obtida numa primeira iteração. Esta 

solução possibilitou uma melhora na qualidade da imagem final de alta resolução 

utilizando poucas imagens no conjunto de treinamento, e ao mesmo tempo resultou 

na diminuição no tempo de execução do algoritmo. 

Para atingir o objetivo deste trabalho foi necessário cumprir algumas etapas. A 

primeira delas consistiu num estudo e análise dos principais trabalhos de super-

resolução de imagens que propuseram o uso de técnicas baseadas em exemplos e 

técnicas de interpolação no domínio da transformada DCT. A partir desta análise, 

foram identificados alguns problemas e dificuldades associadas à melhoria da 
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qualidade da imagem e redução do custo computacional, considerando as diversas 

etapas do processo de reconstrução da imagem de alta resolução.  

Em seguida, foi elaborado um algoritmo de super-resolução para imagem única 

que incorpora a interpolação no domínio da transformada DCT e a representação 

esparsa de sinais. A etapa seguinte dos estudos consistiu na implementação 

algumas melhorias e aperfeiçoamentos para tornar o algoritmo mais eficiente, 

utilizando um menor número de imagens do conjunto de treinamento.  

Na etapa de simulações computacionais ficou demonstrada a capacidade do 

método proposto em produzir imagens com qualidade e com custo computacional 

reduzido. As simulações foram realizadas considerando diferentes parâmetros de 

análise e utilizando métricas de avaliação objetivas e subjetivas.  

 

6.1 Trabalhos Futuros 

Os trabalhos desenvolvidos nesta tese e os resultados apresentados abriram 

novas questões para trabalhos futuros. Dentre as oportunidades, podemos citar: 

 Desenvolvimento de um modelo de super-resolução para sequências de 

imagens ou vídeos, incorporando no modelo de representação esparsa a 

informação de movimento entre os quadros em sequência; 

 Desenvolvimento do modelo proposto com outros tipos de filtros de extração 

de características, como por exemplo, a utilização de filtros adaptativos de 

acordo com a característica estrutural das imagens pertencentes ao conjunto 

de treinamento; 

 Utilização do modelo proposto em aplicações específicas para melhoria de 

imagens onde os recursos disponíveis possuem recursos limitados; 

 Estudo e desenvolvimento do hardware necessário que contemple todas as 

melhorias e aperfeiçoamento propostos nesta tese. 
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6.2 Produção Científica 

     A partir dos estudos e resultados obtidos com as contribuições desta tese, alguns 

trabalhos foram publicados em eventos nacionais e internacionais a seguir: 

REIS, S. R. S.; BRESSAN, G., Método de super-resolução de imagem digital usando 
interpolação DCT e representação esparsa. In: II Workshop de Pós Graduação da 
Área de Concentração Engenharia de Computação do PPGEE-EPUSP, 10 de 
outubro de 2013, São Paulo-SP, Brasil. 

REIS, S. R. S.; BRESSAN, G. Image super-resolution using a hybrid scheme with 
DCT interpolation and sparse representation method. In: XXXI Simpósio Brasileiro 
de Telecomunicações - SBrT 2013. 01 a 04 setembro de 2013, Fortaleza-CE, 

Brasil. 

REIS, S. R. S.; BRESSAN, G. Image super-resolution using DCT interpolation and 
sparse learning-based method. In: Fifth International Conference on Digital Image 
Processing (ICDIP 2013). Beijing (2013). v. 8878, p. 88784C-88784C-4. 
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APÊNDICE A – Normas Vetoriais 

 

     Este apêndice apresenta algumas informações complementares sobre as 

principais  normas utilizadas nesta tese. Para mais detalhes, sugerimos consultar as 

referências (HEATH, 2002; VOGEL, 2002) ou referências complementares. 

 

 1) Definição: Seja   um espaço vetorial real ou complexo. Uma norma vetorial em 

  é uma função          que satisfaz as seguintes propriedades: 

 

a)       para todo     e       se    ;  

b)             para todo       e para todo        

c)                para todo          

 

2) Norma    (norma da soma): 

 

            
 
                                                         (A.1) 

 

 

3) Norma    (norma euclidiana): 

 

 

             
  

      
   

                                            (A.2) 

 

 

4) Norma    (norma euclidiana): 

 

 

                                                                  (A.3) 
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APÊNDICE B – Argumentos máximos e mínimos de uma função 

 

       Este apêndice apresenta algumas informações complementares sobre 

Argumentos máximos e mínimos de uma função. Para mais detalhes, sugerimos 

consultar as referências (HEATH, 2002; VOGEL, 2002) ou informações 

complementares. 

       Um problema de otimização pode ser representado da seguinte forma: 

      1) Dada uma função          de algum conjunto A de números reais,  

     2) Busca-se:  

         2.1) um elemento      em    tal que              para 

todo   em   (minimização), ou, 

    2.2) um elemento      em     tal que                para  

todo   em   (maximização).  

      Onde    é algum subconjunto do espaço euclidiano    especificado por um 

conjunto de restrições, igualdades ou desigualdades que os membros de   devem 

satisfazer.  

      O domínio   de   é chamado de espaço de busca ou o conjunto de escolha, 

enquanto os elementos de   são chamados de soluções candidatas ou soluções 

viáveis. A função    é chamada de função de custo (minimização) ou  função 

utilidade (maximização). 

.3) Valor mínimo e máximo de uma função 

Considere a seguinte notação: 

 

        
                                                      (B.1) 

 

A expressão (B.1) denota o valor mínimo de uma função objetivo     , ao 

escolher   de um conjunto de números reais . O valor mínimo neste caso é 1, 

ocorrendo em    .. 
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Solu%C3%A7%C3%A3o_candidata&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_(matem%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
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4) Argumentos ótimos de variáveis 

 Notação: 

 

                                                       
                                                (B.2)     

 

ou de forma equivalente 

 

        
         sujeito a                                 (B.3)      

 

     As expressões (B.2) e (B.3) representam o valor (ou valores) 

do argumento   no intervalo         que minimiza (ou minimizam) a função 

objetivo     . 
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