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RESUM O

ALMEIDA, M. P.. Eliminação de ruídos e retoque digital em imagens com textura via
difusão anisotrópica. 2016. 101 f. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências deComputação e
MatemáticaComputacional) – Instituto deCiênciasMatemáticasedeComputação (ICMC/USP),
São Carlos– SP.

Neste trabalho são apresentadas, complementadase melhoradasduas técnicasde restauração de

imagens: uma abordando o problemade retoque digital/remoção deobjetos enquanto a segunda

é direcionadaao problema deneliminação de ruído. Em ambas as técnicas, a ideiaé trabalhar

com imagens contendo texturas e outras características de interesse paraum observador humano

como apreservação depadrões, bordas, estruturase regiõesdenaturezaoscilatória. A técnica

descritasobreretoquedigital deimagenscombinadifusão anisotrópica, síntesedetexturas, busca

dinâmica e um novo termo empregado no mecanismo de atribuição da ordem de prioridade

duranteo processo de reconstrução. Assim, dadauma imagem com regiõesaserem recompostas,

uma técnica de difusão anisotrópicaé aplicadaà imagem afim de se obter um mapa desaliência

contendo bordas, estruturasedemais informaçõesdebaixa frequênciada imagem. Nasequência,

um mecanismo de prioridade baseado em um novo termo de confiabilidade regularizado é

calculado apartir dacombinação do mapaanteriormentegerado com aequação do transporte.

Tal mecanismo é utilizado para determinar a ordem de preenchimento das partes faltantes da

imagem. Para essa tarefa, a abordagem apresentada utiliza uma nova medida de similaridade

entreblocosdepixels(amostradosdinamicamenteparaacelerar o processo), afim deencontrar os

melhorescandidatosaserem alocados nas regiõesdanificadas. A técnicadestinadaàremoção de

ruídosaliaateoriadadifusão anisotrópica, técnicasdeanáliseharmônicaemodelosnuméricosde

discretização de EDPs não-lineares em uma equação diferencial parcial regularizada, a qual atua

deforma incisiva em regiõesmaishomogêneasda imagem edeformamaissuaveem regiões

caracterizadas como textura e bordas, preservando, assim, essas regiões. Além da natureza

anisotrópica, aEDPprocura recompor partes texturizadasperdidasno processo deeliminação

de ruído atravésdaaplicação de técnicas robustas deanálise harmônica. Umavalidação teórica

eexperimental paraesta EDPe um estudo do ajusteparamétrico do método deeliminação de

ruído baseado nesta EDP foram realizados neste trabalho. A eficiência e a performance das

técnicaspropostassão atestadaspor meio dasanálises experimentaisquantitativas equalitativas

com outras abordagens clássicas da literatura.

Palavras-chave: Eliminaçãoderuídos, Retoquedigitial, Difusão anisotrópica, Síntesedetextura,

Equações diferenciais.





ABSTRACT

ALMEIDA, M. P.. Eliminação de ruídos e retoque digital em imagens com textura via
difusão anisotrópica. 2016. 101 f. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências deComputação e
MatemáticaComputacional) – Instituto deCiênciasMatemáticasedeComputação (ICMC/USP),
São Carlos– SP.

In thiswork two techniquesof imagerestoration are presented, complemented and improved:

oneapproaching theproblem of image inpainting/object removal problem while the second one

dealing with the image denoising problem. In both cases, the core idea is to process images

containing texturesand other featuresperceptible to ahuman observer such aspatterns, contours,

structuresand oscillatory information. The image inpainting technique combines anisotropic

diffusion, texturesynthesis, dynamic search and amechanism to set the order of priority during

the image completion process. More precisely, given an image and target region to be inpainted,

an anisotropic diffusion techniqueisapplied in order to generateasaliency map containing edges,

structuresand other low frequency partsof the image. Next, apriority mechanism based on a

new biased confidence term is computed from themap previously generated with the transport

equation to define the level of priority of the pixels during the filling procedure. To accomplish

this task, the presented approach employs a novel measure of similarity wich measures the

distance between blocks of pixels (sampled dynamically to speed up the process) in order to

find the best candidates to be allocated in the damaged regions. The technique devoted to

denoising an imagecombines the theory of anisotropic diffusion, harmonic analysis techniques

and numerical models into a regularized partial differential equation, which diffuses thepixels

more incisively on homogeneousregionsof the imagewhile still seeking to attenuate regions

formed by texturesand patterns, thuspreserving those information. Moreover, theproposed PDE

aimsat recovering texturized regionswhich havebeen degraded during thedenoising process

by employing harmonic analysis tools. A theoretical and experimental validation for thisEDP

and a study of the parametric adjustment of the image denoising method based on this EDP

wereperformed in thiswork. Theeffectivenss and performanceof theproposed approachesare

attested through acomprehensiveset of comparisonsagainst other representative techniques in

the literature.

Key-words: Denoising, Inpainting, Anisotropic diffusion, Texturesynthesis, Diferential Equa-

tion.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

Reconstruir imagens digitais com precisão e significativa performance representa nos

dias dehojeuma complexa tarefa investigada tanto por comunidades científicas diversas quanto

por grandesconglomeradosdo setor privado eentidades governamentais. Corporaçõesdegrande

renome nas áreas de tecnologia e visão como Google, Microsoft e o Adobe tem recrutado

partedeseu efetivo para investigar o problema, asquais tem direcionado seusesforços paraa

criação denovosmecanismosdereconstrução como, também, no aprimoramento dastecnologias

já existentes em seus softwares profissionais de edição de imagens tais como o PatchWorks

(CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2003; CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004) (Microsoft

Photo Editor) eo PatchMatch (BARNES et al., 2009; NEWSON et al., 2013) (AdobePhotoshop

6), por exemplo.

O processo derecuperação deumaimagem danificadapodeser interpretado como um

problema assistido de visão computacional onde o propósito final é obter uma imagem de

boa qualidade levando-se em conta a percepção visual humana, isto é, de forma a minimizar

possíveis imperfeições e o surgimento de artefatos na imagem restaurada (GU et al., 2009;

MAHALINGAM, 2010; CASACA et al., 2014; CASTRO, 2015). De fato, tal processo requer

habilidadesartísticaspor partedo usuário em termosde familiaridadecom a interfacegráfica

e as ferramentas básicas do editor de imagem em uso, além de ser uma tarefa manualmente

dirigida pelo usuário.

Aindadentro destecontexto, a frentede remoção deobjetosem imagens tem também

ganhado ampla visibilidade na área de visão por computador. A ideia é extrair um objeto

específico da imagem a fim de preservar o máximo possível seu aspecto natural visual. Embora

tratar imagens danificadas e o processo de remover um dado objeto diferem em termos da

natureza da aplicação, ambososproblemaspodem ser tratadosda mesma formaquanto à teoria

matemática empregada eàs ferramentascomputacionaisenvolvidas. De fato, aúnicadiferença

aparece na análise quantitativa dos resultados, pois a imagem inicial (ground-truth) pode ser
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usada como parâmetro de avaliação no caso da aplicação de remoção de objetos. Como, a

maioriadessas imagens geralmentesão fotografias, énatural esperar apresençadevárias regiões

compostas por diferentes texturas. Neste caso, a técnica de retoque digital escolhida deve ser

capaz deretratar essas regiõesadequadamente, visto quemuitasabordagensda literatura não são

projetadas para tratar regiões texturizadas.

Outro tópico de interesserelacionado àáreaderestauração de imagenséo deeliminação

de ruídos, em particular o ramo que investiga imagens contendo texturas. De fato, tal problema

podeser interpretado como um problemainverso mal condicionado, jáquea partir da imagem

degradada (com ruído), tem-se como objetivo determinar uma estimativa da imagem inicial,

namaioriadasvezessem ter, apriori, nenhuma informação do processo decontaminação por

ruído. Em geral, nas aplicações práticas, parte-se da premissa de que a distribuição do ruído

na imagem tem características isotrópicas, isto é, não assume-seque determinadas regiões da

imagem tenhamaior incidênciade ruído do quenasdemais. Nestecaso, é razoável adotar um

modelo gaussiano/normal paracaracterizar o ruído tal como érelatado na literatura recorrente

(PERONA; MALIK, 1990; AZZABOU; PARAGIOS; GUICHARD, 2007; CASACA, 2010;

CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013; YIN; ZHOU, 2010).

Embora o problema de reconstrução de imagens com texturas tenha recebido contri-

buições importantes nos últimos anos (DEMANET; YING, 2007b; CASACA; ALMEIDA;

BOAVENTURA, 2013; ZUO et al., 2014; CHANJUAN et al., 2015), anaturezado problema

“textura + ruído” em si dificulta a utilização da maioria das técnicas tradicionais da literatura,

poisdo ponto devistadaclassificação estatística, ruído e texturaapresentam comportamentos

bastantesimilares, ambos caracterizados como regiões de amplaoscilação local na imagem. As-

sim, técnicasde remoção de ruído que, de alguma forma, procuram diferenciar ruído de textura,

como nos filtros anisotrópicos, são fundamentais para a obtenção de resultados satisfatórios,

tanto em termos de preservação de texturas, bordaseoutroselementos básicosda imagenscomo,

também, da qualidade visual geral da reconstrução.

1.1 Objet ivos

Esta tese tem como principal objetivo propor melhorias, estudar, investigar eavaliar duas

novastécnicasderestauração de imagens: umaabordando o problemaderetoquedigital/remoção

deobjetoseasegundadirecionadaao problemadeeliminação deruído. Em ambasasabordagens,

a ideiaé trabalhar com imagenscontendo texturase outrascaracterísticasde interesseparaum

observador humano como a preservação de padrões, bordas, estruturas e regiões de natureza

oscilatória.

A técnicasobre retoque digital de imagens, inicialmente descrita em (CASACA, 2010)

e posteriormente complementada e aperfeiçoada com as melhorias propostas neste trabalho

e descrita em (CASACA et al., 2014), combina difusão anisotrópica, síntese de texturas e
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busca dinâmica. Assim, dada uma imagem com regiões a serem recompostas, a técnica de

difusão anisotrópica é aplicada à imagem a fim de se obter um mapa de saliência contendo

bordas, estruturas e demais informações de baixa frequência da imagem. Na sequência, um

novo termo de prioridade baseado em um operador de produto interno é calculado a partir da

combinação do mapa gerado anteriormentecom aequação do transporte (BERTALMÍO et al.,

2000). Tal mecanismo éutilizado paradeterminar a ordem depreenchimento daspartes faltantes

da imagem. Para essa tarefa, a abordagem em questão utiliza uma nova medida de similaridade

entreblocos/exemplares depixels (amostradosdinamicamenteparaacelerar o processo) afim

de encontrar os melhores candidatos a serem alocados nas regiões danificadas. A eficiência e

performance da técnica proposta são atestadas por meio de análisesexperimentais qualitativas e

quantitativas com outras metodologias da literatura.

No contexto deremoção deruídos, a técnicaapresentada inicialmenteem (CASACA;

BOAVENTURA, 2009) e posteriormente validada e complementada com osresultadosobtidos

neste trabalho eaprensentados em (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013), aliaa teoria

da difusão anisotrópica, técnicas de análise harmônicae modelos numéricos de discretização

de Equações Diferenciais Parciais (EDPs) não-lineares em uma equação diferencial parcial

regularizada, a qual atua de forma intensaem regiõesmaishomogêneasda imagem ede forma

maissuavenas regiõescaracterizadascomo texturae/ou bordas, dessemodo épossível preservar

tais característicaspresentes nessas regiões. Além danaturezaanisotrópica, estaEDPprocura

recompor partes texturizadas perdidas no processo deeliminação de ruído por meio da aplicação

de técnicas robustas de análise harmônica (Wave Atoms (DEMANET; YING, 2007b)).

No capítulo destinado à técnica de eliminação de ruído, é apresentada uma descrição

em termosde um espaço deescalasparaa técnica deeliminação deruídos, aspectos teóricose

experimentaisfundamentaisdaequação diferencial. Testesexperimentaiscom métodoscorrelatos

do estado-da-arte evidenciam aeficácia do método de eliminação de ruído quando aplicado em

diversas imagensexperimentais contendo texturas.

1.2 Cont ribuições

A relação a seguir sumarizaas principais contribuiçõesoriginadasduranteaexecução do

doutorado e dos trabalhos publicadose apresentados em conferências sobre o tema pesquisado:

∙ (ALMEIDA, 2011; CASACA; BOAVENTURA; ALMEIDA, 2011; CASACA; ALMEIDA;

BOAVENTURA, 2013; CASACA et al., 2014).

As principais contribuições desta tese compreendem duas novas metodologias de res-

tauração de imagensdigitaiscom texturas, sendo aprimeiradestinadaao problema de retoque

digital e a segunda visando soluções sobre o tópico de eliminação de ruído.
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Retoque digital de imagens

O método de retoque destinado à restauração de imagensdigitais combina:

∙ Um novo termo de confiabilidade regularizado usado para estabelecer a prioridade dos

pixels no processo de restauração efetuada por meio da EDP não-linear anisotrópica

regularizada;

∙ Uma novamétrica induzidapor um produto interno paracalcular asimilaridadeentre os

blocoscandidatose a vizinhanças dospixels a serem preenchidos.

Eliminação de ruído

O método para remover ruídosem imagens com texturas emprega umaequação diferen-

cial parcial direcionada à restauração de imagens com grande nível de detalhese contaminadas

por ruído gaussiano:

∙ A qual é fundamentada e validada de modo teórico e experimental;

∙ Um estudo dos parâmetros empregados na EDP regularizada;

∙ Uma interpretação da técnicaem termos de um espaço de escalas.

Na seção subsequente é apresentado a organização dos capítulos deste trabalho.

1.3 Organização da tese

1. Capítulo 2:: Apresenta os fundamentos e algunsconceitos preliminares necessáriospara

um melhor entendimento dos tópicos centrais deste trabalho, a saber, retoque digital e

eliminação de ruído.

2. Capítulo 3:: Descreveo método pararetoquedigital em imagenscontendo texturasapartir

de uma equação diferencial de difusão anisotrópica, bem como uma revisão bibliográfica

doestado-da-arte, além decomparar o desempenho destametodologiacom demaistécnicas

presentes na literatura.

3. Capítulo 4:: Apresentao método deeliminação de ruídos em imagens com texturaspor

meio de uma EDP regularizada, bem como uma revisão dos principais trabalhos nessa

área e também uma avaliação dos resultados obtidos com a EDP regularizada.

4. Capítulo 5:: Sintizaos assuntosabordadosnesta teseesuas principaiscontribuições, bem

como as conclusões desta tese e os trabalhos futuros.

retoque digital
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CAPÍTULO

2
RETOQUE DIGITAL DE IM AGENS

O problemade retoquedigital (inpainting) em imagens e asprincipais técnicaspresentes

na literatura dentro deste contexto são apresentadasneste capítulo. A Seção 2.3 descre as ideias

fundamentais presente nos métodos de retoque digital. Nas Seções 2.3.1-2.3.4 são descritos

todosos detalhes sobreo método de retoque digital que combina difusão anisotrópica, equação

do transporte, amostragem dinâmicae síntese de textura (DTAS); naSeção 2.4 são apresentados

os resultados exerimentais realizados com a técnica DTASe também comparações com diversas

técnicasdo estado daarte; Na Seção 2.5 são discutidas algumascaracterísticas e limitaçõesda

técnica DTAS.

2.1 Int rodução

Em 1964 iniciou-se a utilização de técnicas de computação para o melhoramento de

imagens, produzidaspor umasondaespacial, quando imagensdaLua foram processadaspara

corrigir vários tipos de distorções inerentes às câmeras de televisão a bordo (GONZALEZ;

WOODS, 2007). Com o crescimento da área deprocessamento de imagens, além de aplicações

no programa espacial, técnicasderestauração de imagensvem sendo empregadascom sucesso

para resolver umagrandevariedade de problemaspráticos. Algunsexemplossão osproblemas

presentesnasfrentesdenanotecnologia, biologia, edição artística, eradiografia, entreoutrasmais.

A fim deanalisar e realizar uma interpretação dos resultadosdessasaplicações, a intervenção

humana geralmente se faz necessária para o auxílio e aprimoramento de técnicas capazes de

melhorar a qualidade da informação presente em uma imagem.

Em termosmatemáticos, uma imagem podeser consideradacomo umaaplicação f de

uma região do plano na reta. Cada ponto (x;y) desta região do plano é associado a um pixel

da imagem e cada valor f (x;y) indicaa intensidade luminosa (também chamadade brilho ou

nível de cinza) da imagem. No caso deuma imagem colorida no espaço de cores RGB, sistema

queutilizacomo coresbásicaso vermelho (R), o verde(G) eo azul (B), aaplicação f associa
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cada ponto do domínio a uma intensidade luminosapara cada componente de cor. Dessa forma,

podemosconsiderar uma imagem como uma aplicação

f : D ⊂ R2→ R k; (2.1)

naqual D éaregião do plano ondea imagem estádefinida (em geral adota-seum retângulo de

forma a ter uma analogia com a representação da imagem no computador). Para k = 1 temos

uma imagem monocromática ou em escala de cinza e para k = 3 estamos lidando com uma

imagem colorida no espaço RGB.

-

?

y

x

(0;0)
q

qF(x;y)

Figura1 – Eixo para representação de imagens.

A Figura1 ilustraumaimagememescaladecinza, naqual um ponto (x;y) ∈D representa

a localização, ou coordenadasespaciais, deum ponto na imagem eseu valor f (x;y) ∈R indicao

nível decinzada imagem f do ponto (x;y). Os eixosx ey utilizadosna representação deuma

imagem são trocados em relação ao eixo cartesiano usual, assim como o sentido crescenteno

eixo vertical.

No caso das imagens coloridas, os valores f (x;y) = ( f1(x;y); f2(x;y); f3(x;y)) ∈ R3

representam a intensidade luminosa da imagem f no ponto (x;y). As componentes f1(x;y),

f2(x;y) e f3(x;y) correspondem, respectivamente, aobrilho daimagem f paraoscanaisvermelho,

verdeeazul no ponto (x;y). Cadacanal decor éconsiderado como uma imagem em escalade

cinza, isto é, f1; f2; f3 : D ⊂ R2 −→ R . A Figura2 mostrauma imagem coloridaeseuscanais

representadospor imagens em escala de cinza.

Para adequar o conceito de imagem ao processamento computacional, a aplicação f

deve ser digitalizada tanto espacialmente quanto em brilho. A região na qual a imagem está

definidageralmenteéconstituídapor um retângulo com um vérticenaorigem earestasnoseixos,

como ilustra a Figura 1. Uma discretização usual deste retângulo é realizada com umamalha

igualmente espaçada em ambasascoordenadas, utilizando-se um passo decomprimento igual

a 1, isto é, xi = i − 1, com i = 1;2; : : : ;m e y j = j − 1, com j = 1;2; : : : ;n. Os valores m e n

referem-se, respectivamente, ao tamanho da imagem navertical ena horizontal. A quantidadede

níveis de cinzaé dadageralmenteem termos depotências de2. Umaprática comum éutilizadar
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(a) Imagem colorida. (b) Canal vermelho. (c) Canal verde. (d) Canal azul.

Figura 2 – Imagem coloridano espaço RGB e seus respectivos canais decores.

256 níveis de cinza. Sua discretização é feita com uma malha de passo igual a um, na qual o

valor 0 representa o nível decinza correspondente a cor preta e o 255 a cor branca.

Dessa forma, uma imagem digital em escaladecinzapodeser consideradacomo uma

matriz [ fi j ]m× n, cujos índices das linhas e das colunas identificam a posição de um ponto na

imagem eo correspondentevalor do elemento indicao seu nível decinza, como ilustraaEquação

(2.2).

fi j =

2

6
6
6
6
4

f11 f12 · · · f1n

f21 f22 · · · f2n
...

...
. ..

...

fm1 fm2 · · · fmn

3

7
7
7
7
5

=

2

6
6
6
6
4

f (x1;y1) f (x1;y2) · · · f (x1;yn)

f (x2;y1) f (x2;y2) · · · f (x2;yn)
...

...
. . .

...

f (xm;y1) f (xm;y2) · · · f (xm;yn)

3

7
7
7
7
5

: (2.2)

Para uma imagem digital colorida, cada canal de cor é representado por uma matriz.

Os métodos descritos neste trabalho partem do princípio de queas imagens consideradas são

imagens digitaisdiscretizadas.

Conceitos básicos de retoque digital de imagens

O termo retoque refere-se à prática artística de restaurar pinturas antigas, quando ge-

ralmenteeranecessário completar umadeterminada região cujas informações foram perdidas.

Assim, a ideia chave do retoque digital é traduzir o conceito de retoque parao ambito digital, de

forma a simular o processo de restauração manual por meio de um programa de computador.

Com o intuito deutilizar técnicasde retoqueem imagensdigitais, é importantedescrever

alguns conceitosbásicosdestas abordagens (GONZALEZ; WOODS, 2007):

∙ Borda, beira ou extremidade: éo limite entreduasregiõescom propriedadesdistintasde

brilho/luminosidade, diretamente relacionadas à mudanças bruscas dos níveis de cinza

entre tais regiões;
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∙ Fronteira ou contorno: é a linha que “ fecha” ou “ limita” exteriormente uma determinada

região R, que é denotada por ∂R;

∙ Domínio deretoque: éaregião quedeveráser restaurada/recompostapor meio do processo

de retoque, a qual será denotada por W;

∙ Máscara: é uma imagem auxiliar binária que delimita apenas a região do domínio de

retoque (1 na região de retoque e 0 no restante da imagem).

Na Figura 3a tem-se a famosa fotografia de Abraham Lincoln tirada por Alexander

Gardner, em 1865. Nesta imagem, um provável domínio de retoqueé a marca presente naparte

superior da foto. A Figura 3b ilustraamáscaradessedomínio de retoque, naqual a região decor

branca representa a região a ser restaurada.

(a) Fotografia com vinco. (b) Máscarada região danificada.

Figura3 – Exemplo dedomínio de retoque emáscara.

Retoque digit al por equações diferenciais parciais

Em geral, modelosde retoquedigital formulados apartir deequaçõesdiferenciais têm

se destacado nesse cenário na intenção de produzir algoritmos práticos para tratar problemas

de recomposição, desoclusão ou edição de imagens e fotografias digitais. Matematicamente,

o retoque por equações diferenciais fundamenta-se no processo de evolução temporal dessas

equações, isto é, a partir da imagem inicial f , calcula-se a solução da equação em sucessivos

instantesdaescala temporal, gerando assim, versõessubsequentesda imagem f “melhoradas”

a cada nível progredido no tempo. Numericamente, este problema pode ser interpretado da

seguinte forma:

Seja f uma imagem discreta em níveis de cinza. O objetivo do retoque digital é gerar

umafamília de imagens fi j (t) : D × R → R , tal que
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fi j (0) = fi j e lim
t→•

fi j (t) = f R
i j ; (2.3)

em que f R
i j éa imagem obtidaapósaplicarmosum determinado processo recursivo originado a

partir de um modelo de retoque. De modo geral, esses algoritmos assumem a forma

fi j(t + Dt) = fi j(t) + Dt L; (2.4)

na qual L é um operador queenvolve a equação central do modelo a ser considerado.

Dessa forma, após ser aplicado um número considerável de iterações, isto é, para t

suficientemente grande, obtemos

fi j (t) = f R
i j ; (2.5)

sendo f R
i j a imagem restaurada gerada pelo modelo de retoque a partir da imagem inicial f .

2.2 M étodos dest inados ao retoque digital de imagens

O problema de retoque digital de imagens tem recebido grande atenção por parte da

comunidadecientíficanaúltimadécada, principalmentedevido ao crescimento de importantes

aplicações no cenário foto-artístico, tais como reconstituição e edição de imagens, as quais

dependem fortemente de mecanismos de retoque para serem eficazes. As técnicas de retoque

podem ser organizadas de diferentes formas, isto é, de modo a levar em conta características

intrínsecas tanto da modelagem matemática associada quanto à interface de interação com o

usuário paraa execução final do retoque(SUN et al., 2005; KWOK; WANG, 2009; CASACA

et al., 2014; CASACA et al., 2015). Neste trabalho, vamosseparar osmétodosde retoqueem

quatro grupos principais:

∙ Métodosbaseados em replicação por blocos;

∙ Métodosbaseados em EDP e modelagem variacional;

∙ Métodosbaseadas na transformação do espaço e em representação esparsa; e

∙ Outros métodos e técnicas que combinam as abordagensanteriores.

A seguir, apresentamosumavisão geral dos métodos de retoque organizadosde acordo com os

grupos citados.
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2.2.1 Retoque digit al baseado em replicação por blocos

O objetivo na síntesede textura é restaurar as informações perdidasda imagem por meio

deuma estratégiade“copiar ecolar” realizadaapósbuscar por padrõesde texturapresentesna

imagem segundo uma medidade similaridadeentre os pixels (EFROS; LEUNG, 1999; EFROS;

FREEMAN, 2001; ASHIKHMIN, 2001; WEI, 2002). A avaliação de texturas sintetizadas é

feita, em geral, de formasubjetiva, uma vez quenão há um critério formal bem definido para

sua avaliação em abordagens práticas. A Figura 4 ilustra o processo de síntese de textura em

imagens digitais ao considerá-lo como sendo a tarefa de criar uma nova textura, de qualquer

tamanho, quequando apreciada por um observador pareça ter sido obtida a partir deuma textura

inicial (WEI, 2002).

Figura 4 – Exemplos do processo desíntesede textura. Fonte: (RECAS; HILSMANN; EISERT, 2011).

Nestecontexto, umamedidadasimilaridadeentreum grupo depixelsda imagem eos

pixelsqueestão no limitedo domíno de retoquepodeser utilizadaparadescobrir um grupo de

pixelsquemelhor seencaixa em umadeterminadaregião aser preenchida. Técnicasdesíntese

de textura são eficazes quando a imagem é formada por um único padrão de textura, mas são

propensas a falhar quando a imagem contém mais de um padrão de textura ou ainda, quando

a mesma apresenta estruturas e regiões de naturezas mais homogêneas. Além disso, o custo

computacional envolvido nos algoritmos baseados em síntesede textura também éum obstáculo

em aplicações práticas na área.

(a) (b)

Figura 5 – Restauração inconsistentedevido aproblemasnaamostragem, poistexturasdeárvoresforam introduzidas
na região da uma parade de tijolos. (a) Imagem a ser reconstruída (faixa central). (b) Imagem restaurada
com preenchimento incoerente. Fonte: (GROSSAUER, 2004).
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Algoritmosde síntesede textura foram modernizadossignificativamente pelas técnicas

de retoque baseadas em replicação de blocos. Esta classe de técnicas utiliza o mecanismo de

síntesede texturaem blocos de pixels, além de também impor uma ordem deprioridade durante

o processo de restauração, conformedescrito em (KOMODAKIS; TZIRITAS, 2007; LI; ZHAO,

2011; CAO et al., 2011; CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004; SUN et al., 2005).

Um bloco (também chamado devizinhançaou janela), de modo geral, é um conjunto

contendo elementosdeuma matriz quadradacom dimensão pequena, ou seja, uma vizinhança

de tamanho n centrado no pixel p = fi j éum bloco com dimensõesm× m, com n = (m− 1)=2.

O tamanho m do bloco é tomado como sendo um número natural ímpar para queo pixel p sejao

centro do bloco. Dessemodo, um bloco dedimensõesm× mcentrado no pixel p éo conjunto de

pontos

Hm(p) = fi+ k1 j+ k2 : − n ≤ k1;k2 ≤ n : (2.6)

No trabalho clássico (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004), os autores definem a

ordem de preenchimento com base nas isófotas da imagem (linhas de mesma tonalidade na

imagem). Dado o domínio deretoqueWeo pixel p∈ ∂Waser restaurado, o algoritmo realiza

umabuscaglobal em todaaextensão válidada imagem Wc paraselecionar o bloco depixelsmais

adequado parapreencher avizinhançade p. Melhorias em (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA,

2004) foram propostas em diversos trabalhos da literatura tais como (CHENG et al., 2005;

CHEN; ZHANG; LIU, 2007; CAI; CHAN; SHEN, 2008). Apesar das técnicas baseadas em

replicação por blocosconseguirem produzir bons resultados, elassão maissuscetíveisagerar

incongruências visuais ao executar uma busca em toda extensão da imagem, como ilustra a

Figura 5 (GROSSAUER, 2004). Além disso, o mecanismo de busca é oneroso em termos

computacionaisepropenso aobter resultadosnão-realistas, umavez queblocosdepixels que

estão longe do domínio de retoque também são considerados na etapa de busca.

2.2.2 Retoque digital baseado em EDPs

Ao contrário dasabordagensbaseadasem síntesede textura, métodosbaseadosem EDPs

são eficazes quando aplicados em imagens não texturizadas, apresentando também um custo

computacional menos restritivo. O uso de equações diferenciais no contexto de retoque foi

introduzido por Bertalmio et al. (BERTALMÍO et al., 2000), propondo uma equação diferencial

de terceira ordem que simula o processo manual de restauração realizado por restauradores

artísticos profissionais em obras de arte. A EDP transporta informações por meio de curvas

isófotas da imagem ao aplicar um filtro de difusão anisotrópica para corrigir a evolução da

direção do retoque. Na linha de (BERTALMÍO et al., 2000), os autores em (SHEN; CHAN,

2002) apresentaram umaEDPdedifusão usando o princípio deminimização davariação total
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(TV), a qual minimiza os gradientes da imagem de forma a preservar o padrão de tonalidade

dos pixelsperiféricosdo domínio de restauração. Umamelhoria de (SHEN; CHAN, 2002) foi

propostaem (DEMANET; SONG; CHAN, 2003) a fim de resolver o problema relacionado com

o Princípio deConectividade(KANIZSA, 1979), o qual alegaque linhas quebradas tendem aser

ligadas deumaforma inconscientepelamentehumana. Dessa forma, osautores fazem uso do

fluxo de curvatura média para modificar o coeficiente de condutividade da EDP resultante da

modelagem tradicional de (SHEN; CHAN, 2002).

Outras abordagens baseadas em EDP também foram propostas, como o método descrito

em (TSCHUMPERLÉ; DERICHE, 2005), o qual produz bons resultadosquando aplicado em

pequenasregiõesderetoque, masémuito sensível àescolhadeparâmetros. Em (BORNEMANN;

MäRZ, 2007), foi proposta uma técnica rápida e eficaz combinando uma equação de transporte

não iterativaeum algoritmo de“marcharápida” (fast marching scheme). No entanto, esta técnica

exige o ajuste adequado de um grande número de parâmetros. Uma abordagem baseada na

variação total desubgradienteque resultaem umaboarecuperação da imagem foi apresentada

em (BURGER; HE; SCHöNLIEB, 2009), masseu uso é limitado à imagens em tons decinza.

Em (WEN-ZE; ZHI-HUI, 2008) foi propostauma EDPbastante interessante que preserva muito

bem as bordas ao restaurar imagens não texturizadas, porém, tais resultados satisfatórios são

apenas atingidos para essa classe de imagens.

Umadesvantagem comumdosmétodosbaseadosemEDPséo efeito intensivo desuaviza-

ção introduzido naregião restaurada. De fato, esses métodos são mais eficazes quando aplicados

em regiões pequenas de retoque, mas costumam falhar em áreas de dimensões moderadas ou

grandes.

2.2.3 Retoque digit al baseado em representação esparsa

Os chamados métodos baseados em representação esparsa foram introduzidos com

grandeaceitação no contexto de retoque. Estegrupo de técnicasnão operano domínio cartesiano

daimagem, massim em domíniostransformados, taiscomo osobtidospor DCT (DiscreteCosine

Transform), wavelets (MALLAT, 2008), curvelets (CANDèS et al., 2006) ewaveatoms (DE-

MANET; YING, 2007b). Métodos baseadosem representação esparsa assumem que é possível

representar uma imagem por umacombinação esparsa de um determinado conjunto de transfor-

mações, na qual os pixels não preenchidos são hierarquicamente ordenadose estimados por tais

transformações.

O trabalho pioneiro de Guleryuz (GULERYUZ, 2006) computa de forma adaptativa

os dadosa serem restaurados ao atualizar acorrespondente representação esparsa da imagem

atravésdaDCT ou deumatransformadado tipo wavelet. Em (ELAD et al., 2005), a tarefade

reconstrução érealizada por meio deum esquemadedecomposição que dividea imagem aser

restauradaem duascamadas, chamadas decartoon e componentesde textura. Desse modo, o

retoque é realizado em ambas as camadas, usando uma técnica de representação esparsa. Em
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(XU; SUN, 2010) também foi utilizada uma representação esparsa para propagar trechos de

acordo com a combinação linear esparsa de “ trechos candidatos” a preencher esta região.

Técnicasderetoquenestacategoriabaseadasnaanálisededispersão podem ser utilizadas

sob aperspectivaestatísticademodelagem bayesiana. Fadili et al. (FADILI; STARCK; MUR-

TAGH, 2009) realizaram o retoque resolvendo um problema de estimação de dados perdidos

com base em uma abordagem bayesiana combinada com um algoritmo de EM (Expectation

Maximization). Um modelo bayesiano utilizando, simultaneamente, representações esparsas

locais e não-locais foi proposto em (LI, 2011), no qual um esquema de otimização DA (De-

terministic Annealing) é empregado para reduzir a carga computacional da técnica. De um

ponto devista prático, emboraos métodos baseados em decomposição esparsapossam produzir

resultados agradáveis (especialmente para restaurar regiões geométricas bem definidas como

blocos/retângulos), eles tendem a apresentar borramento ao restaurar regiões grandes e não

regulares. Além disso, o custo computacional em geral também é visto como um obstáculo para

esses métodos.

2.2.4 Retoque digital baseado em métodos híbridos e out ras abor-

dagens

Com o objetivo depreservar asestruturasrelevantesda imagem, abordagenshíbridas têm

sido propostas na literaturaafim deexplorar as propriedadesdecada uma das três metodologias

de retoque descritas anteriormente. Um exemplo interessante éa associação entre as abordagens

de replicação de textura, EDP e modelos variacionais tal como proposto em (KOMODAKIS;

TZIRITAS, 2007; CAO et al., 2011; BUGEAU; BERTALMÍO, 2009; BERTALMÍO et al.,

2003; GROSSAUER, 2004; AUJOL; LADJAL; MASNOU, 2010; BUGEAU et al., 2010). Em

(BERTALMÍO et al., 2003), por exemplo, o objetivo édecompor umadada imagem f em dois

componentes: o cartoon u ea texturav, eprocessar cadacomponentede forma independente. Os

componentesu e v preservam estruturas geométricas e padrões de texturade f , respectivamente.

Assim, a decomposição devesatisfazer a relação a priori

f = u+ v; (2.7)

deacordo com o modelo dedecomposição teóricacartoon/texturasimultâneo (MEYER, 2002), o

qual foi discretizado em (VESE; OSHER, 2003; VESE; OSHER, 2006) emais tardeempregado

como um esquemanumérico paragarantir avalidadedaequação (2.7). Depoisdadecomposição,

o método deretoque (BERTALMÍO et al., 2000) eo algoritmo desíntesede textura (EFROS;

LEUNG, 1999) são aplicadosem u ev, respectivamente. Ambososresultadossão combinados

usando a equação (2.7), de modo a gerar o resultado final. O custo computacional é alto para

realizar taisprocessamentos, principalmentequando a lacunaaser recuperadaé grande. Ainda

nessa linha, em (AUJOL; LADJAL; MASNOU, 2010) os autores propõem umaformulação com

baseem modelosvariacionaiscontínuos em um esforço paraadaptar algoritmos de replicação

por blocos para lidarem com características geométricasenquanto restauram texturas.
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Existem também métodosqueexploram o problemade retoque por meio de técnicas de

otimização/minimização de funcionais de energia tais como em (WEXLER; SHECHTMAN;

IRANI, 2007; KAWAI; SATO; YOKOYA, 2009; KOMODAKIS; TZIRITAS, 2007; LIU; CA-

SELLES, 2013). Wexler et al. (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007) formulam o processo

dereconstrução como um problemadeotimização o qual empregaumacombinação deestruturas

deárvoreedinâmicasdo tipo espaço-tempo (space-time). Em (KAWAI; SATO; YOKOYA, 2009)

foram feitas modificações no funcional de energia proposto em (WEXLER; SHECHTMAN;

IRANI, 2007) paramelhorar a localização espacial dos pesos de similaridade ea invariânciaa

brilho. A técnicaapresentada em (KOMODAKIS; TZIRITAS, 2007) usavariações do algoritmo

de soma e produto para grafos com ciclos (loopy belief propagation) associados à programação

demensagens baseadaem prioridade (priority-based messagescheduling) duranteo processo

de restauração. Ainda na direção de resoluções via otimização, o modelo baseado em blocos

descrito em (DEMANET; SONG; CHAN, 2003) foi reformulado em (LIU; CASELLES, 2013)

como um problemadeotimização global quecodificaas informaçõesde texturaeestrutura, no

qual o minimizador é obtido ao resolver um problema de particionamento de grafos.

Outros métodos interessantes deretoque têm sido propostoscom sucesso na literatura.

Em (HAYS; EFROS, 2008) e (LI et al., 2010) foi usado um enormebanco de imagenscriado

a partir da web para descobrir o melhor conjunto de imagens que se aproxima da imagem

danificada. Este conjunto é então usado para identificar cores, texturas e padrões na imagem

danificada, além deviabilizar também operaçõesdecorrespondênciaentrea respectiva lacunana

imagem alvo e suas partescorrespondentes nas imagensde referência.

2.3 M étodo proposto

Motivadospelas ideiasapresentadasem (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004; BER-

TALMÍO et al., 2000; BERTALMÍO et al., 2003; CALVETTI; SGALLARI; SOMERSALO,

2006) naintenção delidar com osefeitosadversosdescritosanteriormente, propomosasseguintes

modificaçõese melhoriasno método de retoque descrito em (CASACA, 2010) :

∙ Um novo termo de confiança regularizado para definir a ordem de preenchimento dos

pixels na fronteira da região W;

∙ Umanovamétricade similaridade induzidapor um produto interno e guiada pela imagem

componentecartoon paramelhor avaliar asemelhançaentreospixelsaserem preenchidos

na região We os seuspossíveis candidatos.
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2.3.1 Retoque digital via EDP anisot rópica, equação de t ransporte

e síntese de textura

O método de retoque que combina difusão anisotrópica, equação do transporte, amostra-

gem dinâmica e síntese de textura (DTAS) empregado para restaurar imagens com texturas e

proposto inicialmenteem (CASACA, 2010) éapresentado aseguir. A contribuição destapesquisa

consiste em propor melhorias e aperfeiçoar este método de retoque de modo a torná-lo mais

eficiente eeficaz na tarefa de retoque digital de imagens com texturas. Os resultadosobtidos no

decorrer deste trabalho foram publicadosem (CASACA et al., 2014).

Inicialmente, o método de retoque considera o componente cartoon u obtido a partir

de uma decomposição da imagem digital f . Conforme citado anteriormente, o propósito da

decomposição cartoon e textura é separar a informação de natureza geométrica (cartoon)

das regiões caracterizadas pela presença de texturae/ou outros detalhes de caráter oscilatório

presentesna imagem. Dessa forma, uma imagem podeser representadapor umasomadedois

componentesbem definidos: o componentecontendo o cartoon u eo componente v mapeando

as texturas presentesna imagem inicial f , de modo que

f = u+ v: (2.8)

A Figura 6 mostra uma decomposição do tipo cartoon e textura. A imagem 6b mostrao com-

ponente u querepresenta o cartoon da imagem inicial f (apresentadaem 6a). O componentev

contendo as texturas é também ilustrado em 6c.

(a) (b) (c)

Figura 6 – Exemplo dedecomposição do tipo cartoon e textura: f = u+ v. (b) Componente cartoon u. (c) Compo-
nente textura v.

As técnicas para obter uma decomposição cartoon e textura podem ser classificadas

em: simultânea e não-simultânea. As técnicas simultâneas (MEYER, 2002; VESE; OSHER,

2003; AUJOL; CHAMBOLLE, 2005; LEVINE et al., 2005; LIEU, 2005; YIN; GOLDFARB;

OSHER, 2005; ESEDOGLUY; CHAN; PARKY, 2007; GARNETTA J. B.; LEA, 2007) visam

obter de umaúnica vez tanto o termo estrutural u quanto o termo oscilatório v. Nas técnicas não-

simultâneas, obtem-se inicialmenteuma aproximação parau para depois obter v = f − u. Nesta
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categoria, váriasabordagens foram derivadasde modelos inicialmentepropostospararemover

ruído, como éo caso do modelo variacional clássico proposto em (RUDIN; OSHER; FATEMI,

1992) e de outras metodologias existentes na literatura que podem ser utilizadas para esta

mesmafinalidade(MA; PLONKA, 2007; BURGER et al., 2006; BARCELOS; BOAVENTURA;

JR, 2003; STARCK; CANDèS; DONOHO, 2002; CHAN; OSHER; SHEN, 2001; PERONA;

MALIK, 1990).

A decomposição cartoon e textura empregada no método de retoque digital DTAS édo

tipo não-simultâneaeutilizaumaequação dedifusão anisotrópicapropostaem (BARCELOS;

BOAVENTURA; JR, 2003). Em seguida, um novo termo deconfiança regularizado éutilizado

para definir a ordem depreenchimento dospixels na fronteira da região W. Paraefetivamente

preencher a região W, um bloco de pixels ótimo é atribuído dinamicamentea cada bloco faltante

por meio daamostragem dinâmica. Nesteprocesso dinâmico, umanovamétricaorientadapelo

cartoon éutilizadapara quantificar a semelhançaentreos blocos de pixels. A Figura 7 apresenta

um esquema para representar as etapas do método de retoque DTAS.

Figura 7 – Diagrama ilustrativo do método de retoque DTAS.

2.3.2 Prioridade de preenchimento

Considere uma imagem f , em escala de cinzaou coloridano sistema RGB, Waregião

da imagem ser restaurada e∂Wsua fronteira.

Abordagens baseadas no operador Laplaciano

D=
∂ 2

∂x2 +
∂2

∂y2 ; (2.9)
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podem ser utilizadaspara identificar estruturasem umaimagem. Por ser um operador desegunda

ordem, geralmente o Laplaciano (2.9) fornece uma imagem suavizada que retem bordas e

descarta detalhes oscilatórios (PARAGIOS; CHEN; FAUGERAS, 2005).

O operador Laplaciano foi explorado com sucesso em (BERTALMÍO et al., 2000) para

obter um método de retoquebaseado na equação de transporte

∂ I
∂ t

= —(DI) ·—⊥I : (2.10)

Como consequência do processo de suavização, o operador Laplaciano D pode ser utilizado

para obter uma imagem I sem textura. Além disso, a Equação (2.10) realiza o transporte de

informaçõesnadireção do vetor —⊥I . Segundo (BORNEMANN; MäRZ, 2007) aEquação (2.10)

pode ser reescrita como:
∂ I
∂ t

= − —⊥(DI) ·—I : (2.11)

Dessa forma, ela descreve o transporte de I ao longo do campo de vetores—⊥(DI). Este campo

representao modelo deMarr-Hildreth (MARR; HILDRETH, 1980) para detecção de bordase

define a orientação dos isófotos de DI. Isto permite que o operador Laplaciano seja usado na

identificação linhas de nível eno transporte de informaçõesde uma imagem.

O transportede informaçõesem umaordem inadequadapode prejudicar o processo de

restauração deuma imagem digital (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004; HARRISON, 2001).

A Figura5 ilustraumasituação em quearestauração da imagem foi prejudicadapor contada

escolha equivocada na ordem de preenchimento da região W.

A utilização dos isófotos da imagem, calculados diretamente a partir da imagem de

entrada f , são frequentemente utilizados em abordagens clássicas para definir a ordem de

preenchimento (CHEN; ZHANG; LIU, 2007; CHENG et al., 2005; CRIMINISI; PEREZ;

TOYAMA, 2004). Além disso, a orientação do processo de retoque como um todo pode ser

feita pelaorientação das linhas de nível da imagem fornecidadiretamente pelo usuário (KWOK;

WANG, 2009; SUN et al., 2005) ou inferidasdiretamente apartir da imagem aser restaurada

(LI; ZHAO, 2011; CAO et al., 2011).

Ao contrário do queé feito nos métodos clássicos, a abordagem de retoqueDTAS utiliza

uma imagem auxiliar contendo informações sobre os contornos da imagem para calcular a

orientação dos isófotos e a ordem de preenchimento durante o processo de reconstrução da

imagem. Esta imagem auxiliar é o componente cartoon u extraído a partir de f . Afinal, esta

imagem auxiliar u possui informações dasbordasda imagem e não contém padrõesde textura,

como pode ser observado naFigura 8.

É possível notar que o campo de direções na Figura 8f possui perturbações menores

quando comparado com o campo calculado diretamenteda imagem f , apresentado na Figura8e.

Para extrair o componente cartoon u de f , é utilizada a equação de difusão proposta

em (BARCELOS; BOAVENTURA; JR, 2003), a qual foi inicialmente modelada para tratar
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(a) (b)

(c)

(d)

(e) (f)
Figura 8 – Representação do campo dedireçõesem umaimagem. (a) Imagem original f . (b) Componentecartoon u,

(c) Região destacada em (a). (d) Região destacada em (b). (e) Campo de direção normalizados de
(c) usando o versor de —⊥ f . (f) Campos de direção normalizado de (d) com o versor de —⊥u. Fonte:
(CASACA et al., 2014).

problemasdeeliminação deruído edesuaviação de imagens. Demodo semelhantea (CASACA,

2010), em que tal equação foi empregadaparadecompor f nos componentescartoon e textura

de formaa satisfazer a Equação (2.7), obtemos u ao resolver numericamente aseguinte equação

de difusão anisotrópica:

∂ f (t)

∂ t
= g|—f (t) |div

 
—f (t)

|—f (t) |

!

− (1− g)( f (t) − f );

f (x)(0) = f (x);
∂ f (x)(t)

∂−→n ∂D× R+ = 0; x ∈D; t ∈R+ ; (2.12)

em que f (t) éaversão escalar de f , g = g(|—Gs * f (t) |) éumafunção dedetecção debordas, Gs

representa a função gaussiana e s é um parâmetro ajustável.

O próximo passo é atribuir um rótulo de forma iterativa para cada pixel na fronteira

da região a ser preenchida de modo a estabelecer a ordem de preenchimento da região W. O

componente u é utilizado para definir estes rótulos.

A medida efetiva para definir a prioridade de preenchimento é dada por

P (p) = R (p) ·C(p); p∈ ∂W: (2.13)
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no qual os termos R ( p) e C(p) são dados pelasEquações (2.14) e (2.16), respectivamente.

NaEquação (2.13), o medida de relevância R calcula os isófotosda fronteira∂Wcom

base nas ideias concebidas em (BERTALMÍO et al., 2000; BORNEMANN; MäRZ, 2007):

R (p) = |—(Dup) ·
−→
d p|;

−→
dp =

—⊥up

|—⊥up|
; (2.14)

em que p é o pixel corrente e
−→
dp édado pelo vetor ortogonal ao gradientede u em p. R tem por

objetivo quantificar o grau derelevânciadasestruturas geométricas na imagem danificada. Ao

contrário da expressão definida na Equação (2.14), o campo de direção na Equação (2.10) não é

normalizado. Desse modo, é razoável substituir a imagem de entrada I daEquação (2.10) pelo

componentecartoon u (sem textura) afim dealcançar umadeteção mais refinadados isófotosda

imagem original f , aqual, a priori, poderia conter regiõescom texturas. Além disso, a escolha

deu em vez de f na Equação (2.14) pode ser justificada pela regularidade do campo de direções
—⊥u

|—⊥u|
quando comparado com

—⊥ f
|—⊥ f |

(Figura 8) e pela ausência de textura, o que permite

ressaltar demodo maisadequado ageometriade interesse (isófotos) por meio daaplicação da

“medida de propagação de suavização” Du (Figura 9a-Figura 9d).

A Figura9emostraumacomparação entreo termo derelevânciaR eo termo utilizadoem

Criminisi et al. (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004). Noteque, o termo clássico deCriminisi

e colaboradores apresentapicos mais elevados no gráfico, o que induz aprodução de umacurva

irregular e, consequentemente, provocaa redução da precisão daordem deprioridadederetoque.

Em contraste, o termo derelevânciaR daEquação (2.14) apresentaum comportamento mais

estável e menos sensível às altas frequências presentes na imagem. Além disso, o termo da

Equação (2.14) émais eficaz na detecção apenas do campo de direção das linhasdenível, sendo

mais eficaz em preservar a evolução das estruturas linearesda imagem.

A Equação (2.14) pode ser interpretada (exceto pelo valor absoluto) como sendo a

variação da medida de suavização Du ao longo de
−→
d , isto é,

∂ (Du)

∂
−→
d

= —(Du) ·
−→
d ; o que implica em R (p) =

∂ (Dup)

∂
−→
dp

: (2.15)

Assim, o estimador daEquação (2.15) medeavariação deDup parao campo de isófotos
−→
d : seo

valor da derivada deDup em p emrelação a
−→
dp éalto, a relevância de p tambémserá alta, caso

contrário, o pixel p não terá alta prioridade no processo derestauração.

Na Equação (2.13), o termo de confiança regularizado C assegura a coerência do

preenchimento na imagem, isto é, faz com quea região Wda imagem seja restauradada forma

mais isotrópica possível.

Seguindo as ideias apresentadas em (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004; CASACA,

2010), neste trabalho é proposta a medida de balanceamento chamada de termo de confiança
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regularizado C(p):

C(p) = Ck( p) =

0

B
B
@

Â
q∈Hm( p)∩(D− W)

C(q)
1
k

|Hm(p)|

1

C
C
A

k

; (2.16)

em que |Hm(p)| denota o tamanho do bloco Hm (m× m) centrado no pixel p, conforme a

Equação (2.6), C(q) é inicializado com 1 e k > 0 é o parâmetro regularizador. Observe também

que, parak = 1, a Equação (2.16) resultano mesmo termo proposto em (CRIMINISI; PEREZ;

TOYAMA, 2004).
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Figura 9 – (a) Imagem original. (b) Componentecartoon u. (c) Resultado do operador Laplaciano Dquando aplicado

na imagem original. (d) Operador Laplaciano D aplicado no componente cartoon u. (e) Comparação
entreo termo derelevância R eo termo dedadosde Criminisi et al. (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA,
2004). (f), (g) e(h) Gráfico do termo deconfiabilidadeproposto C parak = 0:5;1:0;1:5, respectivamente,
por número de iterações quando aplicamos o retoque na imagem (a). Fonte: (CASACA et al., 2014).

Como apontado em (CHENG et al., 2005), regularizar o termo confiança C é muito

importanteparagarantir aqualidadedo retoque. A medida regularizadaC nospermiteajustar

o mecanismo de prioridade do seguinte modo: se k < < 1, então C terá um alto impacto na

Equação (2.13). Já a significânciamoderada ocorre quando k ≈ 1 enquanto que, para k > > 1,

a significância é ajustada para atuar de forma bem menos incisiva na ordenação dos pixels.

As Figuras9f-9h ilustram acontribuição deC quando realizamoso retoquenaFigura9a. Em

todos os casos, há uma diminuição da intensidade, mas a taxa de decrescimento modifica-se

significativamente a medida que k aumenta demasiadamente.
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2.3.3 Amost ragem dinâmica

Dado um domínio de retoque W, a região L onde será feita a busca pelos pixels a

serem utilizados para preencher a área danificada geralmente é definida como sendo L =

Wc (o complementar do domínio de retoque) nas abordagens clássicas (CAO et al., 2011;

CHEN; ZHANG; LIU, 2007; CHENG et al., 2005; CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004;

EFROS; LEUNG, 1999). Esta metodologiaémais sucetível ao problemade introduzir pixels

incongruentes na região recuperada, pois pixels distantes podem fazer parte de um grupo de

informação completamente distinto.

Para superar esta limitação, o método DTAS utiliza um mecanismo de amostragem

dinâmica, ajustável para cada pixel a ser preenchido, ao invés de definir L como uma região

estática da imagem. Dessa forma, é possível inibir acópiade pixelsmuito distantes da região de

retoque eevitar a reprodução depixels incongruentes na região aser recuperada, como ilustraa

Figura12. Com isso, a região L = L p éselecionadade forma iterativa para cada pixel p∈ ∂We

obtidacom base na região válidaHL(p), aqual correspondeaum bloco depixels L × L centrado

no pixel p:

L p = HL(p)∩Wc; (2.17)

paracadapixel p∈ ∂W. A Figura10a ilustraessaconstrução. Outravantagem dessaestratégiaé

(a) (b) (c)

Figura 10 – Esquemapara ilustrar aamostragem dinâmicaeo processo depreenchimento do domínio de retoque
W. (a) Ospixelscandidatos em L p estão destacados(região mais clara) dentro da região válida, dada
pela interseção de HL(p)1(quadrado verde) e Wc. (b) Comparação entre o conteúdo dosblocos Hn(p) e
Hn(bq) (bloco ótimo). (c) Resultado da restauração após preencher a região de interesse.

o ganho em tempo deprocessamento, poisela verifica apenasa região L p, cujas dimensões são

muito menoresdo queasutilizadasnasabordagenstradicionaisda literatura. Como L p édefinida

passo-a-passo para cada pixel p, o processo de preenchimento ocorre de forma recursiva.

As Figuras 11a-11d comparam o ganho computacional da amostragem dinâmica em

comparação com as metodologias utilizadas em (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004) e

1 O pixel p nas imagens da Figura10 éo centro eHn( p). Contudo elenão está centralizado na ilustração apenas
paraobter uma melhor vizualização do processo.
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(WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007) ao restaurar uma fotografiadegrandesdimensões

(1000× 1300, 51k pixelsdanificados). O método DTAS(Figura11) realizao retoqueem poucos

minutos. Neste mesmo tempo, enquanto o método DTAS havia concluído a restauração, o

algoritmo proposto em (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004) preencheu apenas umapequena

parte da imagem (Figura 11c) e a técnica proposta em (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI,

2007) resultou em uma imagem numaescalamaisgrossa (325× 250) com baixaqualidadede

reconstrução (Figura 11d).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 11 – Comparação entre o uso da amostragem dinâmica e os métodos (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA,
2004) e (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007) narestauração deumafotografia 1000× 1300. O
tempo de processamento é o mesmo para todos osmétodose foi considerado como o tempo gasto para
o método DTAS concluir a tarefaderestauração. (a) Fotogragiadanificada. (b) Resultado do método
DTAS. (c) Imagem obtida pelo método (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004). (d) Restauração por
meio do método (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007). Fonte: (CASACA et al., 2014).

2.3.4 Replicação baseada em blocos

Para restaurar um determinado pixel em ∂W, incialmente a Equação (2.13) determina

o pixel p com maior prioridadede preenchimento. Em seguida, a região de amostragem L p é

obtidapela Equação (2.17). O próximo passo é localizar o bloco depixels dentro daregião L p

queseja o mais adequado para restaurar a vizinhança do pixel p.

Para realizar a tarefa de localizar o bloco depixels dentro da região L p de modo queele

sejao maisadequado pararestaurar avizinhançado pixel p. Dessemodo, éutilizadaumamedida
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de similaridade para comparar o bloco de referência Hn(p) com todos os demais blocos de

candidatosHn(q) dentro daregião L p. O bloco ideal Hn(bq) édefinido ao minimizar a distância

entre Hn(p) eHn(q), para todo Hn(q) ∈L p, com relação aumadeterminada métrica. Um bloco

menor Hm(bq) é selecionado a partir de Hn(bq) e seus pixels válidos H(bq) são utilizados para

preencher a vizinhança H(p) do pixel p. As Figuras10b e 10c apresentam uma ilustração deste

processo. Esta estratégia faz com que a tarefa de busca seja mais rápida e efetiva, pois utiliza

as regiões de suporte Hn(q) em L p para encontrar pixels adequados para restaurar a região

danificada.

A fim de calcular a distância (ou similaridade) entre dois blocos Hn(p) (região a ser

preenchida) eHn(q) (regiõescandidatas), propomosautilização damétricachamadadistância

da raiz dos quadrados médiosnormalizada (normalized root mean-squaredeviation) (NRMSD).

Sejam p = ( fp1; fp2; :::; fpk), q = ( fq1; fq2; :::; fqk) vetores coluna em R k, k < n2, contendo as

intensidadesdospixels em Hn(p) eem Hn(q), respectivamente. A distânciaentre Hn(p) e Hn(q)

é mensurada por:

d(p;q) =
||p − q||DUq

||p||2DU + ||q||2DU

; (2.18)

com

||p − q||DU =
q

(p − q)TDU(p − q); ||p||DU =
p

pTDUp; ||q||DU =
p

qTDUq; (2.19)

em queDU éuma matriz diagonal definida pelo Laplaciano da componentecartoon u, ou seja,

DUii = Dupi ;compi ∈Hn( p)∩L p.

A métrica da Equação (2.18) atribui pesos mais elevados para os pixels situados nas

bordas do Laplaciano de u. Os pesos dos pixels na Equação (2.19) são definidos a partir do

Laplaciano de u e compõem a distância para comparação deblocos.

Em termosmatemáticos, amétrica da Equação (2.18) possui propriedades interessantes.

O termo || · ||DU éumamétricaEuclidiana induzidapor um produto interno, aqual codificaos

dadosde DU. Na verdade, podemosescrever ||x||DU =
p
⟨x;x⟩DU > 0; ∀x ̸= 0∈R k, demodo

a garantir asseguintes propriedades matemáticas:

1. det(DU) = DU11DU22:::DUkk > 0 (a matriz DU é obtida a partir de uma imagem);

2. DU é simétrica (matriz diagonal).

Como || · ||DU é uma métrica Euclidiana, a Equação (2.18) também defineuma métrica

em R k. As vantagensdeempregar amétricada Equação (2.18) resideno fato de queela pode

utilizar informações fornecidas pelo operador Laplaciano ao mesmo tempo em que mede a

semelhança estrutural entre os blocos envolvidos (vide (BRUNET; VRSCAY; WANG, 2012)

para maisdetalhes).
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2.4 Resultados experimentais

A seguir são apresentadosalgunsresultadosobtidoscom o metodologiaDTASetambém

um estudo comparativo com métodosdo estado daarte. Nosexperimentos, foi fixado N = 50

e s foi deixado variável na Equação (2.12). A escolha destes parâmetros é detalhada em

(BARCELOS; BOAVENTURA; JR, 2003; BARCELOS; BOAVENTURA; JR., 2005). Na

Equação (2.16), foi fixado k = 0:5. As dimensõesmen daEquação (2.18) são parâmetros livres,

enquanto L na Equação (2.17) foi definido em função de n: L = L(n) = 4n+ 1 (escolha feita

apósa realização exaustivade testes), exceto naFigura24, ondeL = 71. Os experimentos foram

desenvolvidos por meio do simulador MATLAB em um AMD 1.80GHz com 8GB deRAM sem

qualquer esquema de otimização MATLAB-MEX (interface com a linguagem C).

2.4.1 Transferência de padrões e cont ribuições de C;R e P

A Figura 12 mostraalguns resultados de retoqueparauma fotografia real. Sem utilizar o

esquema deamostragem dinâmica, é possível notar que partes da região destacada em verde na

imagem daFigura12a foram transferidas parao domínio restaurado (destacado em vermelho

na Figura 12b). Embora seja visualmente agradável, o resultado não é realista em relaçao à

vegetação em volta desses padrões. Além disso, o custo computacional foi bastante elevado

(seis vezes maior do que ametodologia usando aamostragem dinâmica). Nas Figuras 12c-12f, é

possível ver os resultados ao considerar: 12c apenas a medida proposta C da Equação (2.16),

12d apenas amedidaR daEquação (2.14) e, 12eo mecanismo paraordem depreenchimento

P da Equação (2.13) paracalcular aprioridadede retoqueapósum número fixo de iterações.

Finalmente, a imagem restaurada(s = 40, m= 7, n = 15) éapresentadanaFigura12f. Em todos

os casos, é possível notar a contribuição individual de cada termo no processo de restauração.

Figura 12 – Característicasdo método DTAS: transferência indevida de padrõese contribuição individual de cada
termo C;R eP . Fonte: (CASACA et al., 2014).

2.4.2 Preenchimento guiado por cartoon

O passo-a-passo do método DTASestá ilustrado naFigura13, quando aplicado auma

imagem tanto com texturas quanto com regiões homogêneas, as quais foram danificadas intenci-
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onalmente (Figura 13a). Como mostram as Figuras13c e13d, as regiões destacadasem verdee

vermelho foram reconstituídasprimeiro devido ao mecanismo deprioridade, calculado apartir

do componente cartoon (Figura 13b). Além disso, a textura foi totalmente reconstruída e os

detalhesda imagem foram bem preservados, como mostrado nareconstrução final (Figura13e,

s = 30, m= 9, N = 9). Noteque os isófotossão priorizadosno processo de restauração.

Figura 13 – Características do método DTAS: passo-a-passo do método e efetividade do esquema de ordem de
preenchimento. Fonte: (CASACA et al., 2014).

2.4.3 retoque de texturas detalhadas

Um exemplo de remoção deobjetos éapresentado aseguir, no qual o objeto-alvo está

localizado em uma área que contém padrões de texturas regulares. A imagem da Figura 14a

mostra a fotografia original ao passo queaFigura 14b ilustrao objeto aser removido (destacado

em branco). A Figura 14c apresenta o resultado obtido com o método DTAS (s = 15, m= 9,

n = 11) e naFigura14d é mostrado umaampliação da região restaurada. Podemos verificar que

a imagem foi restauradademodo muito satisfatório. Além disso, o mecanismo de amostragem

dinâmica contribuiu na obtenção de um bom resultado, uma vez que apenas os pixels nas

proximidadesdo domínio de retoque foram usados no processo de preenchimento.

Figura 14 – Características do método DTAS: explorando uma imagem com texturas ricas em detalhes. Fonte:
(CASACA et al., 2014).

2.4.4 Robustez à variação de parâmet ros

A robustez da técnica DTAS quanto à variação do parâmetro de janelamento éapresenta

aseguir. O parâmetro de janelamento desempenha um papel primordial nosdemaisalgoritmos
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do estado-da-arte em retoque.

Para abordar esteaspecto, é considerada uma imagem de teste eo parâmetro de janela-

mento para a metodologia DTAS é livre para variar, tal como também para a técnica clássica

de replicação de blocos (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004). Conforme apresentado na

Figura15, é possível notar que a técnicaDTASnão apresentavariações bruscas naqualidade

visual das imagensao variar o valor do parâmetro de janelamento. Tal conclusão não podeser

constatada na técnica clássica deCriminisi et al. (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004), uma

vez que vários padrõesnão foram replicados com sucesso (observeo “pote” próximo ao monge).

2.4.5 Resultados comparat ivos

Esta seção sumariza os resultados experimentais obtidos pelo uso da técnica DTAS

quando comparada com as demais metodologias do estado-da-arte em retoque digital. Em

particular, foram realizados testes experimentais com o emprego dos seguintes métodos de

retoque:

∙ SPT: Síntese Pura de Textura2 (EFROS; LEUNG, 1999);

∙ MSE: retoqueviaEquação deDifusão deMumford-Shah-Euler3 (ESEDOGLU; SHEN,

2002; SCHöNLIEB, 2015);

∙ RE: retoque via Replicação de Blocos4 (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004);

∙ EPM: Inpaiting baseado em blocos com Prioridade Remodelada5 (L.J.; T.Z.; X.L., 2015);

e

∙ Adobe CAW: Adobe Photoshop CS 2016 (Content-Aware Fill) (WEXLER; SHECHT-

MAN; IRANI, 2007; BARNES et al., 2009).

Nas comparações apresentadas, os parâmetros utilizados em cada um dos métodos

listados acima foram ajustados a partir das implementações originais disponibilizadas pelos

autoresem seussitespessoaisdepesquisa, ou ainda tomando como baseosvalores indicadosem

seustrabalhoscientíficos. As imagensutilizadasparaostestesexperimentaisforam adquiridasdo

clássico repositório público deimagensdeBerkeley∖UCLA, aqual foi descritaem (ARBELAEZ

et al., 2011).

É válido ressaltar que naavaliação experimental realizada foi adotado o uso derecursos

profissionaisderestauração de imagens, tal como a ferramentaContent-AwareFill, idealizada

2 tamanho da janela: (3;5;3;5;3;3;3;3).
3 parâmetros de passo, difusividade, entreoutros tal como sugerido em (SCHöNLIEB, 2015).
4 tamanho da janela: 9.
5 tamanho da janela: 9.
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Figura 15 – Efeito da variação do parâmetro de janelamento da técnica DTAS x (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA,
2004). Segunda linha, método DTAS com: (d) janelamento de 3; (e) janelamento de5; (f) janelamento
de 7. Terceira linha, (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004) com osníveisde: (g) janelamento de 3;
(h) janelamento de5; (i) janelamento de 7. Quarta linha, método DTAS com: (j) janelamento de 9; (k)
janelamento de11. Quarta e quinta linha, (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004) com os níveis de: (l)
janelamento de9; (m) janelamento de 11.
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como componente de edição do tradicional software profissional Adobe Photoshop (versão

2016).

A seguir são apresentados os resultadosobtidos por meio das técnicas previamente indi-

cadas, no sentido deavaliar osmétodos apartir dediferentes tipos de imagens, no contexto tanto

deremoção de objetos quanto de restauração de imagenssintéticas. Asanálises experimentais

são divididas em duas partes: avaliações qualitativas e avaliações quantitativas, conforme

relacionado a seguir.

Comparações qualitat ivas

Váriosexperimentospráticosutilizando imagensdigitaisconstituídaspor diferentestipos

detexturase/ou regiõesdenaturezahomogênea(bordas, contornoseestruturas) são apresentados

na sequência. O objeto éavaliar demodo qualitativo a performanceda técnica de retoqueDTAS

com asmodificaçõespropostas juntamentecom o desempenho dos métodosdo estado-da-arte

indicados anteriormente, isto é, o resultado visual final da reconstituição é considerado nesta

avaliação.

Noprimeiro experimento (Figura16), afotografiadeumaigrejaémostradanaFigura16a,

aqual foi danificadasinteticamenteconforme ilustrado na imagem Figura16b. Assim, a imagem

foi afetada em regiões homogêneas e também em regiões estruturais, como em partes onde

prevalecefortepresençadetexturas. AsimagensdasFiguras16c até16hapresentam osresultados

obtidospelas seguintes técnicasde retoque: Síntese Purade Texturas (EFROS; LEUNG, 1999),

Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015), Replicação por Blocos (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA,

2004), Blocos com prioridaderemodelada (L.J.; T.Z.; X.L., 2015) e pelaabordagem DTAS. Nos

resultados obtidos nasFiguras 16c e 16e as imagens foram preenchidascom conteúdo irregular

nas regiõesde textura (região da “escada”), enquanto quea imagem daFigura16d apresentou

uma suavização excessiva (efeito deborramento). Por outro lado, os resultados das Figuras16f

até16h evidenciam resultadosmaisconsistentesem termosdesínteseda informação perdidae

de preenchimento dasestruturasda imagem (reconstrução linear das “quinas” ).

As Figuras 17a e17b mostram a imagem original e sua versão danificadaartificialmente

pela introdução dediversos retângulos posicionadosem regiõescontendo padrõese/ou partes

estruturais. AsFiguras17c até17h concentram, nestaordem, osresultadosobtidospelastécnicas

SPT, MSE, RE, EPR, Adobee pela metodologia DTAS. Em todosos casos, é possível verificar

quea “coluna demadeira” presente na imagem não foi reconstruída de modo adequado, com

exceção do resultado gerado pelo método DTAS. Além disso, apenasnasimagensdasFiguras17c

e17h houveum preenchimento adequado do item “pote” , situado àesquerdado monge. Por fim,

é importante notar que aúnica técnica capaz de reconstruír a roupado monge integralmente, isto

é, sem a presença de artefatos indesejáveis em toda a sua extensão, foi a metodologia DTAS.

O terceiro experimento trata-se de uma aplicação de remoção de objetos, conforme
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Figura 16 – Comparação com métodosdo estado-da-arte considerando-se uma fotografia digital contendo texturae
regiõeshomogêneas, aqual foi danificadaartificialmente. (a) Imagem original. (b) Imagem danificada.
(c) Síntese pura de textura (EFROS; LEUNG, 1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e)
Replicação por blocos (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004). (f) Blocos com prioridade remode-
lada (L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe CAW (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNESet
al., 2009). (h) Método DTAS.

Figura 17 – Comparações qualitativas em imagens danificadas artificialmente. (a) Imagem original. (b) Imagem
danificada. (c) Síntese pura de textura (EFROS; LEUNG, 1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB,
2015). (e) Replicação por blocos (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004). (f) Blocos com prioridade
remodelada (L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe CAW (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007;
BARNES et al., 2009). (h) Técnica DTAS.

ilustrado pelo par de imagensdasFiguras18a-18b. Osresultadosobtidospelo uso das técnicas

SPT, MSE, RE, EPR, Adobe e pela abordagem DTAS são mostrados nas Figuras 18c até

18h, respectivamente. Conforme apresentado nas Figuras18c e 18f, as técnicas SPT e EPR

preencheram a imagem de entradacom texturas irregulares. O método SPT produziu o efeito de

borramento devido asuamodelagem ser maisefetivapara tratar regiõeshomogêneasao invés

de fragmentos texturizados. Finalmente, as técnicasRE, AdobeCAW eametodologiaDTAS

produziram resultados consistentes para um observador humano, reproduzindo adequadamente
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as regiões ricas em texturas.

Figura 18 – Comparaçõesqualitativas visando a aplicação deremoção deobjetos em imagensdigitais. (a) Imagem
original. (b) Imagem contendo os objetos delineados. (c) Síntese pura de textura (EFROS; LEUNG,
1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e) Replicação por blocos (CRIMINISI; PEREZ;
TOYAMA, 2004). (f) Blocos com prioridade remodelada (L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe CAW
(WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNES et al., 2009). (e) Técnica DTAS.

O experimento descrito pela Figura 19 comtempla novamente a tarefa de remoção de

objetos em uma imagem digital. Tal como ilustrado pelas imagens original (Figura 19a) e

sua versão a ser processada (Figura 19b), o objeto encontra-se em uma região com padrões

complexos, como degraus da escadae calçada. Conforme observado nas imagens resultantes,

os resultadosvisuais obtidosnasFiguras19c até19h evidenciam ageração demuitospadrões

artificiais na região processada, demodo que o efeito visual final paracebastante incongruente

à percepção visual humana. Além disso, em todos os casos a escadano fundo da foto não foi

restaurada corretamente. Entretanto, a técnica DTAS produziu um resultado visual bastante

equilibrado em termos de reconstrução de padrões, ondea região daescada foi reconstruídacom

sucesso inteiramente.

O experimento daFigura20 tem por objetivo reconstruír umagrandeáreada imagem

inserida em uma região dotada de textura regular, conforme ilustrado nas Figuras 20a e 20b.

Com base nas imagens reconstruídas ilustradas nas Figuras 20c até 20h, é possível observar

que, com exceção dosmétodosDTASe EPR (L.J.; T.Z.; X.L., 2015), as técnicasdo estado-da-

arte analisadas falham na tarefa de replicar a textura da parede na lacuna, gerando resultados

significativamentenão naturais. Ainda sobreos resultados visuais, quando comparado com EPR,

a técnicaDTAS obtém um resultado superior em termosderecomposição visual, umavez queas

texturaspreenchidas são menoreseapresentam maior similaridade com o restante da imagem.
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Figura 19 – Comparações qualitativasvisando aaplicação de remoção deobjetos em imagens digitais. (a) Imagem
original. (b) Imagem contendo o objeto delineado (criança). (c) Síntese pura de textura (EFROS;
LEUNG, 1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e) Replicação por blocos (CRIMINISI;
PEREZ; TOYAMA, 2004). (f) Blocoscom prioridaderemodelada(L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe
CAW (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNESet al., 2009). (h) Técnica DTAS.

A Figura21 abordanovamenteo caso de remoção deobjetos onde tem-seumagrande

área a ser removida em meio a uma região altamente texturizada. Entretanto, a textura deste

caso apresenta um padrão mais amplo do que a do caso anterior. As Figuras21a e 21b apre-

sentam as imagens original e de entrada, enquanto que as Figuras 21c até 21h remetem aos

resultados produzidos pelas técnicas avaliadas, a saber: SPT, MSE, RE, EPR, Adobe CAW e

pela metodologia DTAS. De acordo com as imagens resultantes obtidas pelos métodos cita-

dos anteriormente, é possível visualizar que o único caso em que as linhas de textura foram

adequadamente interligadas foi na Figura21h (método DTAS). Outro ponto importante acerca

dos resultados é o aspecto visual final. Nesse quesito, a técnica DTAS obteve novamente um

desempenho satisfatório quando comparada com asdemaismetodologias.

Conforme ilustrado na Figura 22, o seguinte experimento visa avaliar cada uma das

técnicasquando o objeto aser removido encontra-se inserido em uma região de fronteiraentre

tipos variados de texturas e estruturas homogêneas. As Figuras 22c até Figura 22h mostram,

nasequência, os resultadosobtidospelas técnicaselencadasanteriormenteem nossabateriade

testes. É possível visualizar nas Figuras 22c até 22f que, ou a técnica utilizadanão reconstrói

a estrutura no fundo da fotografia (“ região da janela” ) ou ela prolonga erroneamente essas

estruturas para regiões indevidas (Figura 22e). Por outro lado, tanto as Figuras 22g e 22h

reproduzem corretamente as informações faltantesna imagem deentrada. Além disso, quando

compara-seasFiguras22g e 22h, nota-sequeapenasa Figura22h preservaadequadamentea

espessura da janela.

Finalmente, em nosso último experimento submetemoscadaumadas técnciasanalisadas

àcomplexatarefadereconstrução quandoumagrandeporção daimagemestádanificadaem meio

aum cenário bastante rico em detalhes visuais de textura, conforme ilustrado pelas Figuras 23a
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Figura 20 – Comparações qualitativas acerca da tarefa de remoção de objetos em imagens digitais. (a) Imagem
original. (b) Imagem contendo o objeto delineado (porta). (c) Síntesepura de textura (EFROS; LEUNG,
1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e) Replicação por blocos (CRIMINISI; PEREZ;
TOYAMA, 2004). (f) Blocos com prioridade remodelada (L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe CAW
(WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNES et al., 2009). (h) TécnicaDTAS.

e 23b (por exemplo, veja o “ telhado do chalé” e suas “ janelas”). Dentre os resultados visuais

obtidospor cadaumadas técnicas(Figuras23c até23h), os resultadosdas Figuras23c, 23d e23e

não reproduzem devidamenteospadrõesdetexturapresentesna imagem, demodo aproduzir um

efeito visual indesejável. Por outro lado, as imagensdasFiguras23f até23h produzem resultados

satisfatórios. Entretanto, épossível averiguar quenaFigura23h, que tanto o telhado quanto a

região das janelas do chalé foram reconstruídas com mais qualidade em comparação com as

demais metodologias em termosdepreservação de detalhes finos.

Comparações quant itat ivas

A performance da técnica DTAS quando comparada numericamente com os demais

métodos do estado-da-arte em retoque é apresentada a seguir. Os métodos empregados nas

comparaçõessão: SPT (EFROS; LEUNG, 1999), MSE (SCHöNLIEB, 2015), RE (CRIMINISI;

PEREZ; TOYAMA, 2004), EPM (L.J.; T.Z.; X.L., 2015) e Adobe Photoshop Content-Aware
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Figura 21 – Comparaçõesqualitativasparaa tarefa remoção deobjetos em uma fotografia texturizada. (a) Imagem
original. (b) Imagem contendo o objeto delineado (janela). (c) Síntesepuradetextura(EFROS; LEUNG,
1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e) Replicação por blocos (CRIMINISI; PEREZ;
TOYAMA, 2004). (f) Blocos com prioridade remodelada (L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe CAW
(WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNES et al., 2009). (h) Técnica DTAS.

Fill.

Paraavaliar quantitativamenteo impacto decada técnica, adotamos duas métricas comu-

menteutilizadaspelacomunidadedeCiênciasda Informação eVisão Computacional, asaber:

PSNR (Peak Signal-to-NoiseRatio) e SSIM (Structural Similarity Index) (WANG et al., 2004).

A primeira métrica considera o maior valor atingido pelos sinais avaliados (em nosso

caso, as imagens) e o erro médio quadrático entre os mesmos. Já a métrica SSIM tem sido

utilizada para predição daqualidade percebidapor telespectadoresno ramo de televisão digital

e filmes de cinema 6. Ela leva em consideração a percepção visual humana, comparando as

imagensnão em termosdevaloresabsolutosdadiferençaentreas imagens, massim avaliando-se

a similaridade entre as estruturas das imagens analisadas.

Neste contexto, é importante salientar que não é possível mensurar a qualidade de

reconstrução no caso daaplicação deremoção deobjetos, umavez quenão háuma imagem de

referência (“ground truth”) paraa utilização das métricas. Com isso, foram analisadas apenasas

6 <https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_similarity>
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Figura 22 – Comparações qualitativas levando-se em conta a remoção de um objeto em meio a diversas classes
de texturas. (a) Imagem original. (b) Imagem contendo o objeto delineado (pessoa). (c) Síntesepura
de textura (EFROS; LEUNG, 1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e) Replicação por
blocos (CRIMINISI; PEREZ; TOYAMA, 2004). (f) Blocos com prioridade remodelada (L.J.; T.Z.;
X.L., 2015). (g) AdobeCAW (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNESet al., 2009). (h)
Técnica DTAS.

imagens identificadascomo danificadasartificialmente, pois tais imagenspossuem umaversão

original.

A Tabela 1 reúne os resultados para a métrica PSNR quando avaliada nas imagens

danificadas artificialmente daseção anterior. Conforme sumarizado pela tabela abaixo, a técnica

DTASobteveo melhor score para todososcasos dentre osmétodosavaliados. Essaconclusão

também pode ser obtida quando comparamos as médias de cada técnica, situação em que a

metodologiaDTAS obteve um scorede21:24 seguido pelo método EPM (L.J.; T.Z.; X.L., 2015)

com um score de 19:91.

Tabela 1 – Avaliação quantitativausando PSNR (em dB) paraosresultadossintéticosapresentadosnaseção anterior.

Imagem STP7 MSE8 RE9 EPM10 AdobeCAW Método DTAS

Curch 26:04 26:17 14:10 29:23 28:80 31:46
Monge 17:25 19:00 11:01 18:90 16:59 19:37
Snow 11:02 12:20 11:66 11:61 12:17 12:88
Média 18.10 19.12 12.26 19.91 19.19 21.24

O resultado dautilização da métrica SSIM nas imagens restauradas pelas técnicas em

questão para as imagens danificadassinteticamente pode ser visualizado na Tabela 2. De modo
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Figura 23 – Comparações qualitativas considerando-se uma imagem contendo diversas regiões de textura. (a)
Imagem original. (b) Imagem contendo região a ser restaurada. (c) Síntese pura de textura (EFROS;
LEUNG, 1999). (d) Mumford-Shad (SCHöNLIEB, 2015). (e) Replicação por blocos (CRIMINISI;
PEREZ; TOYAMA, 2004). (f) Blocoscom prioridaderemodelada(L.J.; T.Z.; X.L., 2015). (g) Adobe
CAW (WEXLER; SHECHTMAN; IRANI, 2007; BARNESet al., 2009). (h) Técnica DTAS.

similar ao caso anterior, a técnica DTAS obteve um resultado bastante satisfatório quando

comparado com asdemais técnicasanalisadas. Nessesentido, a metodologiaDTASobteveum

score 0:9149, seguido pelo Adobe Photoshop CAW (score 0:9100) e EPM (score 0:9088).

Tabela2 – Avaliação quantitativausando SSIM (Structural Similarity Metric) paraos resultadossintéticosapresen-
tados na seção anterior.

Imagem STP11 MSE12 RE13 EPM14 AdobeCAW Método DTAS

Curch 0:9312 0:9291 0:9210 0:9325 0:9339 0:9348
Monge 0:9276 0:9328 0:9177 0:9282 0:9280 0:9335
Snow 0:8610 0:8633 0:8686 0:8656 0:8680 0:8764
Média 0.9066 0.9084 0.9024 0.9088 0.9100 0.9149
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Comparações quant itat ivas ut ilizando técnicas de representação es-

parsa

A avaliação comparativa apresentada na sequência consiste na restauração de blocos

degeneradosna imagem. Foi realizadaumacomparação qualitativae também quantitativacom

métodos que fazem uso de propriedades deesparsidade das imagens. Da esquerda para adireita,

na Figura24, são ilustradas: 24aas imagens de entrada, e nasequênciaos resultados produzidos

pelos métodos de 24b Guleryuz uleryuz15 (GULERYUZ, 2006), 24c Elad et al.16 (ELAD et al.,

2005), 24d Fadili et al.17 (FADILI; STARCK; MURTAGH, 2009), 24e Xu eSun18 (XU; SUN,

2010) e 24f Li19 (LI, 2011). 24g os resultados com o método DTAS20. Finalmente, 24h ilustram

a imagem original (“ground truth” ).

Figura 24 – Comparação com métodos de retoque baseados em representação esparsa. (a) Imagens de entrada
(“Tissue” , “Eaves” , “parte da Barbara” e “Fur” ). (b) Guleryuz (GULERYUZ, 2006). (c) Elad et
al. (ELAD et al., 2005). (d) Fadili et al. (FADILI; STARCK; MURTAGH, 2009). (e) Xu e Sun (XU;
SUN, 2010). (f) Li (LI, 2011). (g) Método DTAS. (h) Imagem original. Fonte: (CASACA et al., 2014).

Osexemplossão difíceisdemanusear devido àpredominânciadeestruturase texturas

em torno da região a ser preenchida. Observe que os algoritmos de Guleryuz e Fadili et al.

produziram um efeito dedesfoquesobreas imagens, enquanto o método deElad et al. introduziu

alguns artefatos nas imagens. Os resultados obtidos com os métodos de Xu e Sun e deLi são

visualmentemelhores do que os apresentados por Guleryuz eFadili et al., mas elesainda sofrem

15 com DCT de32× 32
16 com dicionário de textura/camadas decartoon usando DCT de 32× 32
17 transformada curvelet com 5-resolution (CANDèS et al., 2006)
18 com tamanho depache de7× 7, N(p) tamanho de51× 51 ee = N = 25
19 B = 31, k = 30, d = 4, nmax = 50, Nmax = 3
20 (s ;m;n) = (15;13;15), (10;3;7), (15;7;11), (15;5;7), de cima para baixo
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com o efeito de suavização excessiva. A técnicaDTASrestaurou as imagens sem causar o efeito

de desfoque e recuperou com precisão as isófotas eregiões contendo apenas textura, produzindo

resultados mais próximosdas imagens “ground truth” .

Paraefeito de comparação quantitativa, a medida PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

foi calculadaentreas imagens restauradas easoriginais da Figura24, conforme apresentado na

Tabela 3. Ao observar o PSNR médio, na última linha daTabela 3, verificamos queaabordagem

DTAS apresenta um desempenho superior aosdos demais métodos.

Tabela3 – Avaliação quantitativausando PSNR (em dB) para todas ascomparações com as imagensda Figura24.

Imagem Guleryuz21 Elad et al.22 Fadili et al.23 Xu and Sun24 L i25 Método DTAS

Tecido 20:41 22:43 22:16 23:53 22:21 25:02
Beiral 16:15 22:85 17:86 28:45 26:77 29:30
Parte da Barbara 18:39 19:20 17:85 23:07 23:61 24:43
Pele 16:46 19:49 20:67 20:87 18:43 21:55
Média 17.85 20.99 19.64 23.98 22.75 25.08

2.5 Discussões e limitações

A ordem de preenchimento guiadapelo componentecartoon e o mecanismo deamostra-

gem dinâmica mostraram-sebastanteeficientes na tarefa de restaurar/recompor uma imagem.

Além disso, o termo proposto utilizado namétricabaseadaem cartoon paracalcular aprioridade

na ordem de preenchimento e a métrica proposta para avaliar a similaridade entre os blocos

depixels apresentaram resultadossatisfatórios, superando asmétricasbaseadaspuramentena

representação da imagem de entrada. As comparações apresentadas na Seção 2.4 atestam a

eficáciadaabordagem apresentadaem termosdequalidadede reconstrução. O bom desempenho

ao lidar com imagens texturizadas ricas em detalhes mostram a flexibilidade e a robustez do

método apresentado.

Apesar dos bons resultados e propriedades de restauração, o método DTAS com as

métricaspropostas também tem limitações. Por exemplo, ele exige o ajuste alguns parâmetros

paraserem efetivos. Otimizar osparâmetroséumaquestão que será investigada em trabalhos

futuros. Além disso, resultados insatisfatórios podem ser produzidos quando realizamos retoque

em imagens não texturizadas com elevadavariação decor, sendo estaoutra limitação do método

DTAS.

eliminação de ruído
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CAPÍTULO

3
ELIM INAÇÃO DE RUÍDOS

3.1 Int rodução

A área de eliminação deruído (denoising) é um assunto bastante relevante no campo de

processamento de imagens. A ideiafundamental dastécnicasdeeliminação deruídosérecuperar

detalhes perdidosem uma imagem contaminada por ruído. Procura-se, deste modo, reconstituir

as informações originalmente presentes na imagem, mas que foram degradadas por meio de

algum processo de interferência ou deterioração. Neste contexto, a noção de ruído pode ser

entendidacomo umaalteração da intensidadeou dacor dos pixels queestão dispersos por todaa

imagem, de acordo com uma lei de formação matemática específica.

A Figura 25 mostra como o ruído pode afetar as informações em uma imagem. A

Figura 25amostra a imagem original esem ruído. Nas Figuras 25b e25c são apresentadas as

imagensobtidasapós aplicar ruído gaussiano com diferentes intensidadesna imagem original.

As imagensdas Figuras 25d, e e f ilustram seus respectivos contornos, identificados por meio da

variação do módulo do gradiente das imagenscorrespondentes (mapa de contornos).

O ruído modifica aaparência da imagem, reduzindo ou até mesmo removendo partesda

informação visual inicialmentepresentenamesma. Aplicaçõesqueutilizam métodosderemoção

de ruídos nos processos de transmissão, aquisição e processamento de imagens vêm sendo

empregadoscadavez mais em problemaspráticosdevisão por computador. Algunsexemplos

dessesproblemassão aquelesqueabrangem fotografias, imagensforensesemédicas, sistemasde

gravação de segurança, dentre outros. De fato, pode-se afirmar que asituação ideal, de trabalhar

com imagenssem a presençade ruído, raramente ocorre em situações reais.

Asprincipais fontes decontaminação de ruído em imagenssão, em geral, decorrentes

dasetapasdeaquisição e transmissão em um sistema de visão por computador. De fato, quase

todososdispositivosdeaquição emanipulação deimagem estão sujeitosà limitações técnicasou

ambientais. Por exemplo, o problemadecontaminação por ruído devido aosefeitosdecampos
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 25 – Imagens com diferentes níveis de ruído eseus respectivos contornos.

magnéticos quando um telescópio no espaço captura imagens e as envia para a Terra é um

exemplo clássico das restrições ambientais. Já a contaminação por ruído produzida durante a

aquisição deuma imagem de nanotecnologiaé, por sua vez, um exemplo clássico de limitações

deordem tecnológica. Aindasobreo problema, também não é incomum a capturade fotografias

com ruído por dispositíveismóveisatuaiscomo celulares, smartphones, tablets, etc. Por exemplo,

aFigura26 apresentaumafotografia recentemente tirada por meio deum celular (smartphone)

em um ambiente escuro, a qual contém uma grande incidencia de ruído.

Grande parte dos tipos de degradaçõespor ruído em imagens digitais podem ser formu-

ladospor meio de um modelo simplesdedegeneração aditiva (GONZALEZ; WOODS, 2007):

I (x;y) = u(x;y) + n(x;y); (3.1)

no qual u(x;y) indicaa imagem original (sem ruído), n(x;y) descreveos efeitos do ruído e I(x;y)

representaa imagem danificadapelo ruído. Devido àexistência de diferentesclassesderuídos,

a função n(x;y) geralmente é definida numericamente como sendo uma variável aleatória, de

modo semelhanteàsabordagensencontradasem aplicaçõesestatísticas. Assim, podemosusar

funçõesdensidadedeprobabilidade(CASELLA; BERGER, 2002) paraestimar edescrever os

efeitos do ruído na qualidade da imagem.

A função de distribuição de probabilidadeGaussiana (Normal) pode ser empregadapara
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Figura26 – Exemplo de fotografia capturada com rúido.

modelar os efeitos do ruído gaussiano enquanto a distribuição de Bernoulli é aplicada para

estimar o ruído impulsivo (do tipo “ sal e pimenta” ) (ALMEIDA; BOAVENTURA, 2009). O

ruído gaussiano geralmentesemanifesta em imagensgeradas a partir de câmeras, microscópios

e telescópiosespeciais, afetando todosospixelsda imagem. Oserrosque podem acontecer em

operações de transmissão edigitalização de dados são fontes de geração de ruído impulsivo. De

modo geral, podemos considerar que estessão os tiposderuídos maispesquisadosna literatura,

pois ocorrem frequentementeem situaçõespráticas (ALMEIDA; BOAVENTURA, 2010).

NaFigura27 podemosvisualizar o comportamento eo impacto dosdois tiposde ruído

(gaussiano e impulsivo) em umafotografia. A imagem sem ruído éapresentadanaFigura27a

e aFigura27b mostrasua representação em um espaço decor RGB. Na Figura27c podemos

observar a imagem apósser danificada pelo ruído gaussiano. Ao observar a representação desta

imagem no espaço RGB (Figura27d) podemosnotar que todos ospixelsda imagem sofreram

alterações em suas tonalidades. Ao contrário do que ocorre ao degradar a imagem com ruído

gaussiano, a alteração provocada pelo ruído impulsivo afetaapenas alguns pixels da imagem,

fato ilustrado nas Figuras 27ee 27f.

A distinção contemplando tais tipos de ruído implica na utilização diretade abordagens

específicas para eliminar, ou amenizar, a presença de ruído em uma imagem. Desse modo, o

problema de eliminação de ruído com foco no ruído gaussiano é abordado neste capítulo, uma

vez que este é um dos tiposde ruído que aparece com maior frequência nasaplicações.

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: na Seção 3.1.2 são apresentados

algunsmodelosdo estado-da-arte em eliminação deruído destinadosàs imagenscom texturas;

o método para tratar imagens com ruído gaussiano baseado na EDP não-linear anisotrópica

regularizada e sua validação teórica são abordados na Seção 3.2; a implementação numérica
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 27 – Alterações geradas em uma determinada imagem pela ação dos ruídos gaussiano e impulsivo. (a)
Imagem original. (b) Representação no espaço RGB da imagem original com círculosvermelhos. (c)
Imagem afetadapelo ruído gaussiano. (d) Visualização no espaço RGB da imagem com ruído gaussiano
em círculosverdes. (e) Imagem deteriorada pelo ruído impulsivo. (f) Gráfico em coordenadas RGB da
imagem com ruído impulsivo indicado por círculos azuis. Fonte: (ALMEIDA; BOAVENTURA, 2010)



3.1. Introdução 65

daEDPé descritanaSeção 3.3; a análisedosparâmetros, resultadosexperimentais, análise do

desempenho e acomparação com outras técnicas de eliminação de ruído são apresentadas na

Seção 3.4; e, por fim, na Seção 3.5 são descritas as considerações finais sobre o trabalho na área

de eliminação de ruído.

3.1.1 M ot ivação

Em termosdaformulação matemática, várias técnicasdeeliminação deruído consideram

que a imagem de entrada é uma função com variação limitada (bounded variation) sem a

presença de qualquer tipo de textura/oscilações, enquanto quea imagem desejada ésuavepor

seções. Além disso, o ruído é, de modo geral, caracterizado por uma função deoscilação dealta

frequência. Assim, um bom modelo de eliminação de ruído deve ser capaz de recuperar uma

imagem danificada e também preservar suasprincipais características visuais tais como bordas,

contornos e contraste.

Na literatura sobre o tema há diversas variações de técnicas destinadas ao tratamento

do problema, em especial aquelas baseadas em formulações não-lineares tais como, Difusão

Anisotrópica (PERONA; MALIK, 1990; NORDSTROM, 1991; ALVAREZ; LIONS; MOREL,

1992; WANG et al., 2013), MétodosVariacionais (RUDIN; OSHER; FATEMI, 1992; CHAN;

OSHER; SHEN, 2001), Regularização Iterativa (OSHER et al., 2005) e Espaços de Escala

Inversos (BURGER et al., 2006). De fato, taisabordagens não são plenamenteadequadaspara

tratar imagenscom elevadaconcentração detexturas, poisas imagenspodem apresentar um nível

considerável de informações contrastantes como regiões de alta oscilação naescala de cinza da

imagem, áreasdetalhadasou aindapadrõescomplexos(CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA,

2013). Estas informaçõesdenaturezaoscilatóriaestão incorporadasem meio ao ruído também

presentenaimagem. Dessaforma, édesejado queessascaracterísticassejam distinguidasdurante

o processo de restauração.

Para ilustrar estascaracterísticas, a Figura28aapresentauma imagem clássicadepro-

cessamento de imagens contendo vários tipos de informações visuais relevantes da imagem

(texturas, áreas com detalhes e padrões complexos) enquanto que a Figura 28b apresenta sua

versão degradada por ruído gaussiano.

Com o intuito de tratar de formaunificada váriasclassesde imagens, cadaqual contendo

características bastante específicas a serem preservadas como texturas, existem estudos direcio-

nadosàcombinação dasabordagensanteriormentemencionadascom técnicas amparadaspela

teoriamoderna de análise harmônica tais como Wavelets, Curvelets e Waveatoms (ANSARI;

BUDHHIRAJU, 2016; ANSARI; BUDDHIRAJU, 2015; DEMANET; YING, 2007a; DEMA-

NET; YING, 2007b; STARCK; CANDèS; DONOHO, 2002). Em particular, diversosmétodos

de eliminação de ruído tem sido propostos visando integrar difusão anisotrópica, modelagem

variacional, curveletsewaveatoms, naintenção deseproduzir filtros regularizadospararemoção

de ruídos (MA; PLONKA, 2007; PLONKA; MA, 2008; LIU; FENG; BAI, 2008; LIU, 2011).
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(a) (b)

Figura 28 – Exemplo clássico de imagem contendo informações geométricas e texturas complexas. (a) mostra a
imagem original. (b) apresenta a imagem com ruído gaussiano.

Embora robustas do ponto de vista da formulação teórica, na práticao uso destas abordagens

tendem a suavizar significativamente a imagem e seus detalhesfinos.

Para tratar as limitações sobreasuavização excessivada imagem, apresentamosneste

capítulo umaEDP (Equação Diferencial Parcial) não-linear anisotrópica regularizada, proposta

em (CASACA; BOAVENTURA, 2009; CASACA, 2010). Dadauma imagem contendo regiões

texturizadasequefoi alteradapelapresençaderuído, aEDPnão-linear anisotrópicaregularizada

(EDP-NAR) visa restaurar as informações presentes na imagem de modo a preservar suas

principais características visuais, taiscomo arestas, bordas, estruturasgeométricas, texturas. A

EDP foi proposta ao combinar conceitos matemáticos sobre análise harmônica (descritos em

(NORDSTROM, 1991; ALVAREZ; LIONS; MOREL, 1992; BARCELOS; BOAVENTURA; JR,

2003)) com ferramentas sobre Waveatoms, como em (DEMANET; YING, 2007b; DEMANET;

YING, 2007a), demodo adefinir um método híbrido e regularizado por um termo de difusão

sensível a bordas e texturas.

A EDP foi apresentadacom embasamento empírico, deacordo com alguns resultados

experimentais iniciais e sem embasamento matemático rigoroso. Com o objetivo de validar

matematicamente a EDPnão-linear anisotrópica regularizada, nestapesquisa foi realizado um

estudo teórico maisdetalhadoparagarantir aparabolicidadedaEDPetambém provar aexistência

e a unicidade de soluções para a mesma. Além disso, neste trabalho são realizados um novo

estudo experimental, mais completo e detalhado, para atestar o bom desempenho do método

baseado naEDP-NAR quando aplicado ao problemadeeliminação de ruído em imagens digitais

com textura, e também uma nova abordagem de ajuste paramétrico do método de eliminação

de ruído. Os resultados decorrentes deste neste trabalho foram apresentados em (CASACA;

ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013), demodo acomplementar eextender o trabalho apresentado

inicialmente a cerca da EDP-NAR.
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3.1.2 Trabalhos relacionados em eliminação de ruído usando EDPs

Nas últimas décadas, diversas técnicas formuladas a partir de EDPs foram propostas

com o objetivo de remover o nível de ruído presenteem imagens nosmaisvariadoscenários de

aplicação. Grandepartedestastécnicastêm sido modeladaspor meio deadaptaçõesdasseguintes

abordagens clássicas da literatura:

∙ Introdução deumaequação dedifusão evolucionária, tal como aclássicaEDPanisotrópica

originalmente propostapor Perona-Malik (PERONA; MALIK, 1990), ou

∙ Formulação de um problema de minimização de funcional de energia (por exemplo, o

tradicional método daVariação Total proposto por Rudin-Osher-Fatemi (RUDIN; OSHER;

FATEMI, 1992)), cuja resolução numérica, na maioriados casos, está também associada a

uma equação diferencial.

Em ambos oscasosa ideiaérecuperar a imagem danificadademodo aminimizar aperdadas

informações básicas da mesma, em especial seus contornos e bordas. Assim, a restauração,

quando guiadapor umaequação diferencial, pode ser considerada matematicamentecomo uma

representação em um espaço deescala (TEIXEIRA, 2001), onde o principal objetivo é evitar o

decrescimento monótono dasestruturasbásicas da imagem enquanto a escala aumenta.

Eliminação de ruído gaussiano não-sensível a texturas

A partir de trabalhos sobre a detecção de bordas e a suavização de imagens no início

dadécadade1980, surgiram osprimeiros trabalhosdestinados aeliminação de ruído viaEDP.

Inicialmente, Marr e Hildreth (MARR; HILDRETH, 1980) desenvolveram um modelo para

detecção de bordas em imagens, baseado no produto de convolução de uma imagem com o

laplaciano de uma função gaussiana, a partir da equação

∂u
∂ t

= DG* u: (3.2)

Algunsanosdepois, foi apresentado em (KOENDERINK, 1984) umaformadeutilizar aequação

do calor para identificar detalhesestruturaisde uma imagem.

∂u
∂ t

= Du: (3.3)

As técnicas dadas pelas equações (3.2) e (3.3), bem como combinações das mesmas, foram

importantes parao desenvolvimento de técnicas baseadas em EDPspara restauração de imagens.

No final dadécada de1980, uma importante contribuição para amudançade paradigma

na área de eliminação de ruído foi apresentada em (PERONA; MALIK, 1990), na qual o

problema de remoção de ruído em uma imagem foi tratado com o objetivo de remover o ruído e,
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simultaneamente, preservar ascaracterísticaselementares da imagem. Isto ocorreu apartir da

proposta da seguinte equação diferencial não-linear:

∂u
∂ t

= div(g(|—u|)—u); (3.4)

em queg = g(s) é uma função decrescentenão negativa satisfazendo g(s) → 0 quando s→ + •

e g(0) = 1. Um exemplo clássico para este tipo de função é dado por g(s) = e− t 2s, em que t

éumaconstante. O objetivo deusar aEquação (3.4) (dePerona-Malik) éaplicar umadifusão

orientada durante o processo de remoção de ruído, trocando o coeficiente de condutividade

constantepresentenaequação do calor (g(s) = 1 por umafunção do tipo g(|—u|) satisfazendo

aspropriedades descritaspreviamente.

EstaEDPpodeser vistacomo um balanceamento seletivo entreo processo dedifusão nas

direções ortogonal e tangencial em relação às bordas econtornos da imagem. Matematicamente,

tem-se que
∂u
∂ t

= g(|—u|)
∂2u

∂
−→
x

2 + b(|—u|)
∂2u

∂
−→h

2 ; (3.5)

com b(|—u|) = g(|—u|) + 2|—u|2
d
ds

g(|—u|) e
−→
x e−→h representam, respectivamente, osvetores

tangencial e ortogonal com relação aos contornosde u, conforme ilustra a Figura 29.

Figura 29 – Representação dos vetores tangencial e ortogonal em uma determinada imagem. Fonte: (CASACA;
ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013)

A equação do calor também podeser descritaem termos dederivadas de segundaordem

com coeficientesunitários, isto é,

∂u
∂ t

= div(—u) =
∂ 2u
∂x2 +

∂ 2u
∂y2 =

∂ 2u

∂
−→
x 2

+
∂ 2u
∂

−→h 2
:

É possível verificar queaequação dePerona-Malik realizaumacompetição tendenciosaentre

difusão tangencial e normal, a qual depende do gradiente de u e da expressão matemática da

função de condutividade g, como mostrado na Equação (3.5).
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Emboraestemodelo expresseumaimportantecontribuição em termosdesuavização com

seletividade, eleapresentadificuldadespráticase teóricas, poissua formulação éconsideradaum

problemamal-posto. Quando aplicado em imagens com alta concentração de ruído, o espaço de

escalaoriginado pelaEquação (3.4) tende aproduzir altosvalores para o gradiente, o que resulta

em g ≈ 0 e, consequentemente, implica na incapacidade de eliminar o ruído duranteo processo

de restauração.

Paraconverter o problema mal-posto de Perona-Malik em uma formulação mais estável,

foi introduzido em (CATTéet al., 1992) um termo de regularização naequação-base. Os autores

modificaram o coeficientedecondutividadeg alterando o detector debordaclássico, baseado em

—u, por um termo suavepré-processado —(Gs * u), em que* indica o operador deconvolução

eGs éum núcleo gaussiano (o qual é conhecido/dado). Com basenessa premissa, os autores

propuseram o seguinte modelo regularizado:

∂u
∂ t

= div(g(|—(Gs * u)|)—u); (3.6)

com condiçõesdecontorno do tipo Neumann es sendo o desvio padrão do ruído presentena

imagem.

O método ajusta, do ponto devistateórico, aformulação original dePerona-Malik, aqual

também emprega uma redução preliminar do ruído, realizada pelo filtro gaussiano. Além disso,

o resultado dessa regularização em g tornaa EDPda Equação (3.6) um problema bem-posto, no

sentido da existência, unicidade e estabilidade das soluções(CATTé et al., 1992). Entretanto, é

importante notar que a regularização gaussiana introduzidapode desfocar arestase danificar os

padrões de texturas presentesna imagem.

No contexto de estratégias de regularização, várias técnicas de difusão regularizadas

foram propostaspara remover ruídos, sendo aindamuitasdelas técnicas dasquaisbaseiam-se

em conceitos geométricos. Um exemplo bastante significativo e que define um processo de

difusão com umaperspectivageométricapodeser encontrado em (ALVAREZ; LIONS; MOREL,

1992). Os autores consideraram o primeiro termo da Equação (3.5), o qual é responsável por

realizar a suavização ortogonal com relação às bordas, combinado com um fator multiplicativo,

dado pela função de ajuste g(|—(Gs * u)|), proposta em (CATTé et al., 1992). Além disso,

técnicas de regularização baseadas em conceitosgeométricos possuem um desempenho superior

quando comparadascom as técnicasanteriormentedescritas. Tais técnicas, porém, continuam

a apresentar o comportamento de danificar arestas finas e cantos agudos, inclusive regiões de

texturas.

Outra forma interessante de melhorar a qualidade da suavização e, simultaneamente,

preservar as estruturas originais da imagem é a combinação de difusão seletiva com funções

de força/reação. O modelo proposto em (NORDSTROM, 1991) é um dosprincipaisexpoentes

deste tipo demodelagem. O principal objetivo é resolver um problemade minimização paraum

funcional de energiaespecífico. Dessa forma, é possível derivar um método com base em uma



70 Capítulo 3. Eliminação de ruídos

EDPanisotrópica. A equaçãoéconstituídapelo modelo dePerona-Malik dadopelaEquação (3.4)

com o acréscimo de um termo de força (u− I) em sua formulação, isto é,

∂u
∂ t

= div(g(k|—u|)—u) + (u− I): (3.7)

Neste caso, são utilizadascondiçõesde contorno do tipo Neumann, com k constante, ea função

de difusão g = g(s) ∈ (0;1] dada por

g(s) =
1

1+ s2 : (3.8)

O termo de força (u− I) visa manter a escalada imagem u perto da imagem deentrada I , uma

vez que isso preservaasestruturasnaturaisda imagem. Além disso, a EDP daEquação (3.7) tem

a propriedade de possuir um estado estacionário não trivial. Desse modo, não há necessidade

de um critério de parada temporal. De acordo com (NORDSTROM, 1991), foi provado que

o acréscimo do termo de força (u− I) não altera os resultados teóricos já alcançados para a

Equação (3.4).

A equação parabólica anisotrópica aseguir foi proposta em (BARCELOS; BOAVEN-

TURA; JR, 2003) apartir das ideiasapresentadasem (NORDSTROM, 1991; PERONA; MALIK,

1990; ALVAREZ; LIONS; MOREL, 1992), com a intenção de manter a integridade asbordase

as fronteiras da imagem durante o processo de eliminação de ruído:

∂u
∂ t

= g|—u|div
—u
|—u|

+ a (1− g)(I − u); (3.9)

em quea é um parâmetro de ajuste eascondiçõesde contorno para esteproblemasão do tipo

Neumann. A função g = g(s) édada pelaEquação (3.8), com s=
√

k |—(Gs * u)|, em que Gs é

o núcleo gaussiano, s denota o desvio padrão da imagem I e k éuma constante.

A função g é usada paradetectar bordasecontrolar localmenteo grau de incidênciade

difusão, de modo similar ao modelo anterior. Dessa forma, se —u tem um valor médio pequeno

na vizinhança de um ponto x (média calculada pelo produto de convolução Gs * u), então x é

considerado um ponto interior eadifusão aplicadapela Equação (3.9) será intensa. Por outro

lado, seo valor médio navizinhançadex égrande, então x éconsiderado um ponto defronteirae

adifusãoserámaissuave. Dessaforma, o filtroanisotrópicodaEquação (3.9) possui acapacidade

de suavizar partesmaishomogênease preservar asbordas e contornos da imagem.

Emborao modelo daEquação (3.9) produza resultadosvisuaisbastantesatisfatórios, tal

formulação não alcançaumaboaperformancequando aplicado em imagenscom texturas, pois

o termo de difusão g atua localmente em um ponto x (com base no cálculo do “valor médio”

entre seus pontos vizinhos). De fato, pontoscontidos nas regiões de textura possuem oscilações

bruscasdevalor, mesmo em pequenas vizinhanças, e tal premissapode interferir naobtenção

destamédia.

Ao contrário do modelo anterior, queconsideraapenaso aspecto da detecção local de

bordasparaeliminar o ruído, em (MISHRA et al., 2010) uma nova abordagem (não-local) para
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eliminação deruídos foi apresentada, naqual é resolvido um problema bayesiano deestimação

por mínimos quadrados. Nestecaso, aprincipal vantagem éo uso deumaperspectivaestocástica

não-local paradetectar emanter asestruturas fundamentaisda imagem. Isto se deveao fato do

processo de remoção de ruído ser realizado com base na geração de um espaço de escalacom a

capacidadedemanter taisestruturas. Um modelo deestimação dedensidadequase-aleatório é

definido afim de calcular a distribuição aposteriori por meio de passos sucessivos no espaço

deescala. Paracontrolar avelocidadedasuavização, osautoresutilizaram um conjunto de três

funçõesobjetivo: intensidade, gradientee localização paraminimizar aperda deresolução em

cada nível da decomposição no espaço de escala.

Embora a formulação de (MISHRA et al., 2010) não seja efetivamente uma EDP, ela

apresenta um comportamento semelhanteao deumaEDP, já queapresenta a utilização da teoria

deespaço deescalasquase-aleatório para representar osdiferentesníveisdaescala da imagem

durante o processo de suavização, ou seja, um espaço de escala é criado do mesmo modo como

ocorre nosmétodosbaseadosem EDPs. Devido ao aspecto global construído pela modelagem

estocásticaeastrêsfunçõesdepenalização mencionadasanteriormente, estaabordagem funciona

de formasatisfatóriapara imagens com presençamoderadade texturas, porém, ela ainda tendea

introduzir alguns artefatos quando a imagem possui grandeconcentração de texturas.

Eliminação de ruído gaussiano sensível à texturas

Visando abordar o problema de remover ruídos em imagens com texturas, em (MA;

PLONKA, 2007) os autoresdesenvolveram uma técnica baseada na EDP

∂u
∂ t

= div(g—(Pu)); (3.10)

com condições de contorno de Neumann, g = g(|—(Pu)|) dada pelo termo de difusividade

apresentado naEquação (3.8), eP representando uma função deprojeção definidapelo operador

deanáliseharmônica curvelet, proposto em (CANDèS; DONOHO, 2004; CANDèSet al., 2006).

Este modelo podeser visto como umadifusão do tipo TV (RUDIN; OSHER; FATEMI,

1992) direcionadapelo termo deregularização Pu, o qual identificaa textura em u. A detecção

de bordas fornecidapor g na Equação (3.10) tendeaser maissensível do queas apresentadas

nas formulações anteriores, uma vez que esta se baseia em um termo de difusividade focado

na identificação detexturas, devido ao emprego da transformadacurvelet. A ideiados autores

foi utilizar o processo dedifusão paraminimizar osartefatosoriundosdo fenômeno de“Gibbs”

originados pelo uso direto do operador curvelets.

Umavarianteda Equação (3.10) foi propostapelos mesmos autores em (PLONKA; MA,

2008) um ano depois, naqual modificaram o filtro dedifusão dado pela Equação (3.10) com o

acréscimo do termo de reação (SI − u), com a intenção demanter emelhorar os dados rotulados

como textura. Nestecaso, Séum operador de preservação detexturao qual podeser definido

em termos de uma transformada do tipo wavelet, curvelet ou ainda wave atoms (PLONKA;
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MA, 2008). Aindanestamesmadireção, outras técnicasguiadaspor transformadasdeanálise

harmônica afim de preservar e melhorar ascaracterísticasdeuma imagem também podem ser

encontradasem (LIU; FENG; BAI, 2008) e (LIU, 2011).

O modelo concebido por (GILBOA; SOCHEN; ZEEVI, 2006) é inspirado no com-

portamento de adaptabilidade local e baseado na abordagem clássicade Rudin-Osher-Fatemi

(Variação Total) (RUDIN; OSHER; FATEMI, 1992):

inf
(u;I)∈BV(W)× L2(W)

Z

W
|—u|dx+

l
2

Z

W
|I − u|2dx ; (3.11)

em queBV(W) denota o espaço das funçõescom variação limitada, Wo domínio da imagem e

l éum parâmetro aser escolhido. O primeiro termo na Equação (3.11) representaaVariação

Total de u ao passo queo segundo termo é procura manter a fidelidade dosdados, no sentido de

manter u próxima da imagem original I .

Ao deixar deutilizar l constante naEquação (3.11), os autoresapresentaram em (GIL-

BOA; SOCHEN; ZEEVI, 2006) uma versão com a capacidadedepreservar texturasduranteo

processo dedifusão. Dessa forma, l = l I (x) variável em todo We possui acapacidadede repre-

sentar propriedades locaisda imagem, taiscomo contrastese texturas. Com isso, a EDPobtida

em (GILBOA; SOCHEN; ZEEVI, 2006) baseia-seem umaversão modificadadaEquação (3.11),

a qual é dada pela seguinte EDP regularizada

∂u
∂ t

= div F ′ (—u)
—u
|—u|

+ l I (x)(I − u+ C); (3.12)

em queC éumaconstanteeF éuma função de regularização para—u. O fator div F ′ (·)
—u

|—u|
representao processo dedifusão adaptativo e l I (x)(I − u+ C) éo termo dereação localmente

ponderado por l . Portanto, o coeficiente l contribui parapreservar a texturadeu. Existem ainda

outrosmodelosdedenoising nessa linhaquepreservam texturasequesão derivados das ideias

de (GILBOA; SOCHEN; ZEEVI, 2006) taiscomo (GILLES, 2007) e (LI et al., 2009).

3.2 Eliminação de rúidos via EDP não-linear anisot rópica

regularizada

Vamosdiscutir nestaseção aequação anisotrópica regularizadaproposta inicialmente

em (CASACA; BOAVENTURA, 2009). A contribuição desta pesquisa consiste na validação

experimental e matemática da equação anisotrópica regularizada, conforme apresentado em

(CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013). Dessa forma, algumasdesuaspropriedades

matemáticas fundamentais, como a regularização, a estratégia de reação-difusão, a preservação

da texturae detecção debordae aexistência eunicidade desoluçõessão descritase investigadas

neste trabalho.
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Equação anisot rópica não-linear regularizada

Sejau = u(x;t) umaimagem em escaladecinzasvariando no tempo eI = I(x) a imagem

observada (contaminada por ruído), respectivamente representadas por funções reais

u(·; t) : W× [0;+ • ]→ R e I : W→ R :

Considere que o domínio Wé uma região retangular deR2 e que a degradação devida à

presençado ruído na imagem I sejado tipo aditiva, conformeaEquação (3.1), onden representa

a função de ruído modelada por uma distribuição normal com média 0 e variância s 2.

Além disso, também vamossupor quea imagem variável no tempo u contenhapadrões

oscilatórios taiscomo texturas, detalhes finose informações dealta frequência. O objetivo do

problema deeliminação de ruído é reduzir a intensidadedo ruído na imagem inicial I , ou seja, a

interferênciado ruído n(x) deveser mínimana imagem de saída, tornando-a visualmentemais

próximada imagem original, sem apresençade ruído, de modo apreservar bordas, texturas e

outrascaracterísticas significativasda imagem.

Seguindo as ideiasde(BARCELOS; BOAVENTURA; JR, 2003; GILBOA; SOCHEN;

ZEEVI, 2006; PLONKA; MA, 2008), um novo filtro dedifusão anisotrópico regularizado foi

proposto recentemente em (CASACA; BOAVENTURA, 2009; CASACA, 2010; CASACA;

ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013) para o problemadeeliminação deruído em imagenscom

texturas. Estaabordagem combinadifusão orientada, regularização, estratégiadeponderação

orientada e um esquema baseado em reação-difusão a fim de formar a seguinte EDP:

∂u
∂ t

= h|—u|div
—u
|—u|

+ a (1− h)(I − u) + b(1− h)(SI − u); x ∈W; t > 0; (3.13)

u(x;0) = I(x); x ∈W;
∂u
∂−→n

= 0; x∈ ∂W; t > 0;

em queh éo termo dedifusividade, Séum operador baseado em um descritor de texturaea e

b são parâmetros de ajuste. Como observado naEquação (3.13), ascondiçõesde fronteira são

do tipo Neumann e a condição inicial para a EDP (quando t = 0) é a imagem com ruído I . A

Figura30 apresenta um exemplo ilustrativo obtido com base na aplicação daEquação (3.13) em

uma imagem contendo textura.

A EDPda Equação (3.13) foi regularizada pelo emprego deum termo de penalização h

(Figura30d) o qual garanteum bom equilíbrio entreeliminação deruído epreservação detextura.

Além disso, a utilização de tal termo tendea gerar resultadosbastante satisfatórios em termos de

manutenção de padrões de informação, osquaissão naturalmente observadosem imagens reais.

1 Fotografiapor Ian Sane <https://www.flickr.com/photos/31246066@N04/30801757755/in/datetaken/>.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 30 – Exemplo de eliminação de ruído utilizando a abordagem EDP-NAR. (a) Fotografia1com ruído; (b)
imagem restaurada; (c) imagem residual (diferença entre a e b); e (d) representação gráfica do termo de
h.

Cont ribuição da difusão

Considereascurvasdenível relativas au naescalat, Se(t) := { x ∈W: u(x;t) = e} . O

primeiro componente não regularizado na Equação (3.13),

|—u|div
—u

|—u|
(3.14)

empregaum processo de difusão nadireção tangencial ao nível Se(t). Estadeclaração pode ser

verificadaao considerar as direções do nível
−→
x =

—⊥u
|—u|

, umavez queo gradiente—u ésempre

normal àscurvasde nível, e também ao secalcular aderivadadesegundaordem deu em relação
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à direção especificada

∂2u

∂
−→
x 2

=
−→
x H u

−→
x T

=

∂2u
∂x2

∂u
∂y

2

− 2
∂u
∂x
∂u
∂y
∂2u
∂xy

+
∂2u
∂y2

∂u
∂x

2

|—u|2

= |—u|div
—u

|—u|
; (3.15)

em que H representa a matriz hessiana.

Como o fator

r (x;t) = div
—u(x;t)

|—u(x;t)|

representa a curvatura para a curva de nível Se(t), no ponto x, no tempo t, o divergente da

Equação (3.14) realiza uma suavização orientada pela curvatura da imagem. Em termos de

nomenclatura, a expressão da Equação (3.14) é frequentemente mencionada na literatura por

Mean CurvatureFlow (MCF), aqual é responsável pelaetapadedifusão associadaàEDPda

Equação (3.13). De acordo com a interpretação geométrica fornecida pela Equação (3.15), o

MCF difunde u na direção ortogonal ao seu gradiente —u (não difundindo em qualquer outra

direção a não ser esta).

Regularização

Os termos regularizadores t S e t u são utilizados para controlar ebalancear aatuação da

difusão durante o processo deeliminação de ruído:

t S = g(
√

d|—Su(x;t)|) e t u = g(
√

k |—u(x;t)|); (3.16)

nos quais g é dada pela expressão da Equação (3.8), d e k são parâmetros para ajustar a ação

dosoperadoresempregados em cada termo.

Com isso, o fator de regularização

hm(x) = t ScDm + t ucDc
m (3.17)

é responsável por controlar a forçadadifusão no processo deeliminação de ruído, com Dm =

{ x ∈W: t S≤ m} ; Dc
m o complementar deDm, sendo mum valor de limiar fixado e definido de

modo apropriado.

NaEquação (3.15), o termo dedifusão éponderado por h = hm(x) eo termo quedetecta

informações sobre textura é ponderado por (1− h). Dessa forma, é interessante obter valores

h ≈ 0 em regiões contendo textura, paraquea difusão seja menos intensa nestes pontos, e h≈ 1
2 Fotografiapor Ian Sane <http://www.flickr.com/photos/31246066@N04/29200712396>.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 31 – Ilustração do termo h. O mapeamento defineacor pretaparavalorespróximosde zero ebranco para
o valor 1. (a) Fotografia2com texturas e regiões homogêneas. (b) Fator regularizador h = hm(x). (c)
Termo t S. (d) Termo t u.

em regiões homogêneas da imagem, paraque o termo de difusão seja mais efetivo nestes pontos.

A Figura 31 ilustra o processo de regularização. A imagem da Figura 31a foi utilizada para

exemplificar a função do fator deregularização h, cujarepresentação está indicadanaFigura31b.

O termo t S possui acapacidade de identificar pontos com padrão de textura na imagem,

nestespontos tem-se t S≈ 0 e indicaqueaação dadifusão deveser menos intensanestas regiões.

Além disso, (1− t S) ≈ 1 e faz com que o termo contendo informações sobre a textura tenha

um peso maior na restauração desses pontos do queo termo dedifusão, conformedescrito na

Equação (3.15).

O efeito dadifusão deveser mais intenso nasregiõeshomogêneasdaimagem. Entretanto,

t S também apresenta valores próximos de zero nestas regiões e faz com que a difusão seja

menos intensado queo necessário. Com isso, a utilização apenasdo termo t S no processo de

restauração não é eficiente. A Figura 31c ilustra o comportamento do termo t S.
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Por outro lado, t u ≈ 1 para regiões mais homogêneas e produz uma ação mais efetiva

do processo de difusão nestas regiões. No entanto, t u não é eficaz para detectar regiões com

detalhes importantes e texturas na imagem. Dessa forma, o comportamento mapeado apenas por

t u não é suficiente para obter um resultado satisfatório no processo de restauração. Podemos

vizualizar o mapeamento obtido por meio do termo t u na Figura 31d.

Para tornar o processo derestauração mais eficiente, o termo regularizador h equilibra a

ação de t S e t u parapermitir umamelhor identificação tanto de regiões com bordas e texturas

quanto de regiões mais homogêneas. O termo h realizaumaponderação naEquação (3.13) para

não anular totalmenteascontribuiçõesdo termo dedifusão edos termosdereação, o quepoderia

criar descontinuidades inesperadasna imagem.

Termos de força/ reação

O termo regularizador h é responsável pelo controle do processo de difusão para que

a remoção de ruídos possa ser realizada levando em consideração a presença de informações

relevantesna imagem. A manutenção das informaçõesarespeito debordas e texturasna Equa-

ção (3.13) écontrolada pelo termo (1− h) e realizada por meio da atuação dos termosde força

(I − u) e de reação (SI − u).

A regularização por partedo termo h, conformedescritaanteriormente, atuade forma

intensa nas regiões mais homogêneas, ou seja, nas regiões da imagem com menos padrões

de textura. Como a Equação de MCF (3.14) é ponderada pelo termo h na primeira parte da

Equação (3.13), ela atua de modo a empregar uma suavização significativa nas regiões mais

homogêneasda imagem. Além disso, o termo (1− h) possui valores próximos de zero e diminui

significativamenteaação dos termosde força/reação nas regiõescom menosbordase texturas,

inibindo aação da Equação deMCF nesta regiõesparaevitar umasuavização excessivade tais

informações.

Nas regiõesda imagem contendo bordase texturas, o termo h atua de formamaisamena,

com valorespróximos de zero. Isto faz com que valoresmaissignificativossejam atribuídos ao

termo (1− h). Assim, o termo de força (I − u) tende apreservar bordas e fronteiras com basena

imagem ruidosa I ao passo que o termo de reação (SI − u) procurapreservar e restaurar texturas

e outros detalhes oscilatórios da imagem. Dessa forma, o processo de difusão é realizado de

modo quebordas, fronteirase detalhesoscilatóriossejam preservados pelaação dos termosde

força/reação (I − u) e (SI − u).

Portanto, o termo h atua na Equação (3.13) para viabilizar o balanceamento entre o

processo de difusão, que atua para amenizar a presença de ruído na imagem, e os termos de

reação, que visam preservar e recuperar detalhes importantesda imagem.
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Ident i cação de padrões e texturas

O operador Spresenteem um dos termos de reação na Equação (3.13) possui a tarefade

identificar ecomputar informaçõessobre regiõesdefinidas por padrõesdetexturas. Paraexecutar

tal tarefa, o operador Sé baseado em wave atoms (DEMANET; YING, 2007a; DEMANET;

YING, 2007b). Waveatoméumatécnicadeanáliseharmônica, derivadadewavelet, proposta

para melhorar a representação esparsade determinadospadrõesoscilatórios. A modelagem por

wave atoms apresenta, em geral, uma representação esparsa mais significativa para texturas

orientadas, uma vez que tais características podem ser mapeadaspor funções oscilatórias “com

distorções” quando comparada com outraswavelets “puras” , tal como Gabor atoms ou curvelets

(DEMANET; YING, 2007b). Além disso, os elementos utilizados na composição de wave

atomssão anisotrópicos esensíveis às direções presentes em padrões oscilatórios, dessa formaé

interessanteutilizar tais ferramentas para identificar detalhes oscilatórios e texturas em imagens.

Apesar de serem ferramentas importantes e versáteis na área de processamento de

imagens, para o problema de eliminação de ruídos é recomendável utilizar wave atoms em

conjunto com um operador de contração:

uc = Â
m

Q(c(1)
m (u))j (1)

m + Q(c(2)
m (u))j (2)

m ; (3.18)

em quej (i)
m ; i = 1;2, são versões2D deumajaneladatransformadawaveatomseQ = Qq denota

umafunção de limiarização do tipo

Qq (x) =

(
x; |x| ≥ q

0; |x| < q;
(3.19)

em que q é um valor de limiar. Mais detalhes são descritos em (DEMANET; YING, 2007b;

CASACA, 2010).

Validação teórica da EDP anisot rópica não-linear

Com o intuito de validar a EDP da Equação (3.13) em termos teóricos, é necessário

examinar inicialmente a parabolicidade da Equação (3.13) para uma função pré-definida h

respeitando algumasrestriçõese, posteriormente, provar aexistênciaeunicidadedesoluções.

Paraaveriguar aprimeirasuposição, o objetivo éescrever aequação atual por meio da fórmula

geral da EDP de segunda ordem:

∂u
∂ t

=
2

Â
i; j= 1

ai j
∂ 2u
∂xi∂x j

+
2

Â
j= 1

b j
∂u
∂x j

+ cu+ f ; (3.20)

em queai j , b j e c representam funções coeficientes (que dependem das variáveis incorporadas à

EDP) e f = f (·;t). Nasequencia, aparabolicidadedaexpressão (3.13) podeser analisadacom

basena seguinte definição (EVANS, 2010):
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Definição 1. Dado oscoeficientesai j , b j , c, (i; j = 1;2) da EDP (3.20), elaé ditaparabólica se,

e somentese, amatriz dos coeficientesA = (ai j ) épositiva definidaparao domínio do problema.

Em outras palavras,

2

Â
i; j= 1

ai j r i r j > 0 ∀(x;t) ∈W× (0;+ • ); —u ̸= (0;0) and r = (r 1; r 2) ∈R2:

Manipulando a Equação (3.13) de modo conveniente e usando a relação da Equa-

ção (3.15), obtemos

∂u
∂ t

= h
∂u
∂y

2
∂ 2u
∂x2 − 2h

∂u
∂x
∂u
∂y

∂ 2u
∂x∂y

+ h
∂u
∂x

2
∂2u
∂y2

+ (h− 1)(a + b)u+ a (1− h)I + b(1− h)SI

= a11
∂ 2u
∂x2 + 2a12

∂ 2u
∂x∂y

+ a22
∂2u
∂y2 + cu+ f ;

em que a11 = h
∂u
∂y

2

, a12 = − h
∂u
∂x
∂u
∂y

, a22 = h
∂u
∂x

2

, c = (1− h)(a + b) e f = a (1−

h)I + b(1− h)SI .

De acordo com a Definição 1 de parabolicidade, devemos observar o que segue, para

todo r ∈R2

2

Â
i; j= 1

ai j r i r j = h⟨—⊥u; r ⟩2 ≥ 0; se h > 0:

Assim, podemosconcluir que a EDP (3.13) é parabólica com possibilidades de degene-

ração, jáqueo somatório acimamostraque(ai j) épositivo semi-definido, umavez quea função

de g definida em h é estritamente positiva para todos os (x;t) ∈W× (0;+ • ).

A existência eunicidadedesoluçõesparaa Equação não-linear parabólica (3.13) pode

ser verificada no contexto das soluções de viscosidade (CRANDALL; ISHII; LIONS, 1992),

seguindo as ideiasde(ALVAREZ; LIONS; MOREL, 1992; BARCELOS; BOAVENTURA; JR,

2003). A teoria desoluções deviscosidade é, essencialmente, baseadano estudo do Princípio do

Máximo epodeser aplicadacom sucesso pararesolver EDPslinearesou não-linearesdequalquer

ordem. Parainvestigar asoluçãodaequaçãoatual no sentidodateoriadeviscosidade, emprimeiro

lugar considera-se queascondiçõesde fronteirasão do tipo Neumann. Assim, épossível obter

umaexpressão equivalentea partir da formulação original dada pela Equação (3.13). Sem perda

degeneralidade, podemos tomar m= d = k = 1 em h e a = b =
1
2

na Equação (3.13) demodo
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que

∂u
∂ t

= h|—u|div
—u

|—u|
+

1
2

(1− h)(I − u) +
1
2

(1− h)(SI − u)

= h|—u|div
—u

|—u|
+

1
2

(1− h)(I − 2u+ SI)

= h|—u|div
—u

|—u|
+ (1− h)

1
2

(I + SI ) − u

= h|—u|div
—u

|—u|
+ (1− h)(eI − u); (3.21)

em que eI =
1
2

(I + SI) éamédia entrea imagem com ruído I e a imagem transformada SI . Desse

modo, eI é constante e não varia enquanto t varia.

A Equação (3.21) podeser vistacomo umavariantedaEDPparabólicadaEquação (3.9).

Como awaveatom de contração embutidaem h funciona como um núcleo de suavização, o qual

apareceno coeficientededifusividadedaEquação (3.9), tanto aexistênciaquanto aunicidade

podem ser rigorosamenteanalisadas no sentido desoluções deviscosidade, seguindo as mesmas

ideias desenvolvidasem (BARCELOS; BOAVENTURA; JR, 2003): construir umproblema de

Cauchy eexplorar aspropriedadesdesub-solução esuper-solução deviscosidade, considerando

a verificação do Princípio do Máximo.

3.3 Discret ização numérica

Nestaseção, apresenta-sea resolução numéricada Equação (3.13). Uma imagem digital

podeser representadaspor umamatriz (ui j )m× n, de modo quecadaelemento ui j indica o valor

da intensidadedo brilho da imagem u no ponto (xi ;y j ), em relação ao sinal contínuo u(x;y), com

xi = iDx ey j = jDy. Parasimplificar anotação considera-seDx = Dy = 1. Dessemodo, indica-se

a intensidade do brilho da imagem u em um determinado ponto (xi ;y j ; tn) por

un
i j = u(xi ;y j ; tn)

em quetn = nDt correspondeàdiscretização davariável temporal t, Dt éo passo dadiscretização

davariável t en = 1;2; :::;N, demodo queN indicao número de iteraçõesassociado ao processo

discreto de se obter uma solução numérica para a EDP da Equação (3.13).

Aproximação numérica

AsderivadasdaEquação (3.13) são aproximadasnumericamentepor técnicasdediferen-

ças finitas.

A derivada temporal
∂u
∂ t

é calculada no ponto (xi ;yi ; tn) por diferença avançada, isto é,

∂u
∂ t
≈

un+ 1
i j − un

i j

Dt
⇒ un+ 1

i j ≈ un
i j + Dt

∂u
∂ t

:
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Para calcular numericamente a expressão de difusão MCF

|—u|div
—u

|—u|
=

∂2u
∂x2

∂u
∂y

2

− 2
∂u
∂x
∂u
∂y
∂2u
∂xy

+
∂2u
∂y2

∂u
∂x

2

∂u
∂x

2

+
∂u
∂y

2

emprega-se diferençascentradas de segunda ordem, conforme segue:

∂u
∂x
≈

un
i+ 1j − un

i− 1j

2Dx
;

∂u
∂y
≈

un
i j+ 1 − un

i j− 1

2Dy
;

∂2u
∂x2 ≈

un
i+ 1j − 2un

i j + un
i− 1j

Dx
;

∂ 2u
∂y2 ≈

un
i j+ 1 − 2un

i j + un
i j+ 1

Dy
;

∂ 2u
∂xy

≈
un

i+ 1j+ 1 − un
i− 1j+ 1 − un

i+ 1j− 1 + un
i− 1j− 1

4DxDy
:

A normaeuclidiana éutilizadapara calular tanto |—u| quanto |—Su| naEquação (3.16).

Para fins de implementação da transformada waveatomse sua inversa, empregamos a discretiza-

ção proposta em (DEMANET; YING, 2007b), na qual os autores fazem uso da transformada

rápidadeFourier integradaaumaferramentapúblicachamada WaveatomLab packet, aqual

pode ser encontrada no site www.waveatom.org3 para fins de avaliação (não comercial). Foi

utilizada a seguinte transformada baseada em wave atoms:

Sf = (WA)− 1Qq (WA)( f ): (3.22)

Nestecaso, tanto u quanto I podem ser utilizadascomo sendo o sinal f . A transformadawave

atomoriginadadaEquação (3.18) é denotadapor (WA) e sua transformada inversaassociadaé

denotada por (WA)− 1 (DEMANET; YING, 2007b). Além disso, Qq é a função de limiarização

definida pela Equação (3.19).

O processo iterativo para calcular un+ 1
i j é dado pela Equação (3.3), condição de con-

torno do tipo Neumann, paran = 0;1;2; :::;N − 1. Dessemodo, a fórmuladiscretaassociadaà

Equação (3.13) é dada por

un+ 1
i j = un

i j + Dt L(un
i j); ∀(xi ;yj ) ∈W; (3.23)

em queu0
i j = I(xi ;y j ), eL(un

i j) representaadiscretização dostermosqueaparecem no lado direito

daEquação (3.13), exceto pelo do termo h, queépreviamentecalculado paracada iteração da

Equação (3.23).

O algoritmo completo, conformedescrito em (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA,

2013), é apresentado a seguir.

3 Último acesso em 01/04/2016
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Algor itmo (Aproximação numér ica da Equação (3.13))

Entrada: I (imagem com ruído), Dt (passo temporal), N (número de iterações), a eb (pesosdaEDP),

d ek (pesosdo mapeamento do termo h), m(limiar deh) eq (parâmetrosdawaveatom).

Saída: eu (image restaurada).

1. Calcular SI usando a Equação (3.22) edefinir v0 = SI

2. Para n = 0 : N − 1 faça

∙ Atualizar pixelsda fronteira deu aplicando condiçõesdecontorno deNeumann

∙ Calcular O1(i; j) =
√

d|—vn
i j |, O2(i; j) =

√
k |—un

i j | eh = hi j deacordo com a Equação (3.17), ∀(i; j) ∈W

∙ Atualizar un+ 1
i j pela Equação (3.23), levando em consideração o cálculo deh nasetapasanteriores

∙ Atualizar vn+ 1 = Svn pela Equação (3.22)

Fim Para

Ajuste paramét rico via algoritmos genét icos

Os Algoritmos Genéticos (HOLLAND, 1975) são técnicas de busca e de otimização

não-deterministícas inspiradas nos princípios biológicos de evolução e seleção natural das

espécies. Esses métodos procuram por soluções ótimas para um dado problema por meio

de uma pesquisa probabilística em um espaço de busca pré-definido. De fato, eles têm sido

amplamente explorados em problemas de otimização. Uma de suas principais características

é a possibilidade de encontrar soluções ótimas ou apropriadas para problemas complexos na

ausência de informações específicassobre o problema (GOLDBERG, 1989).

Cada solução do problema é representado por um indivíduo em uma população (um

conjunto de possíveis soluções) e as características de um indivíduo são mapeadas por um

cromossomo. Novas soluções são geradas dentro do espaço debusca, modificando os indivíduos

atuais através de operadores de seleção, recombinação e mutação, que simulam o processo

reprodutivo. Além disso, umafunção fitnesséusadaparasimular as fasesdeseleção natural e

para atribuir uma medida de qualidade para cada indivíduo. Dessa forma, os indivíduos mais

aptos têm maiores chances deserem selecionados para a reprodução e também para permanecer

na próxima geração. O fluxograma na Figura 32 ilustra os principais passos de um algoritmo

genético (GA: genetic algorithm).

Em nosso problema, um algoritmo genético com codificação real foi usado paraobter

valores apropriados parao conjunto de parâmetrospresentesna formulação recursivada Equa-

ção (3.23). Indivíduosmapeiam um determinado conjunto deparâmetros eseuscromossomos

são codificados por meio de um vetor de valores reais, a saber:

v = (N;a ;d;k ;m;q); (3.24)

em queN;a , d estão presentesno operador central L, k ;mestão definidosna Equação (3.16) e

q é usado na Equação (3.22).

A função fitnessutilizada foi amétricaPSNR (Peak Sinal Noise-to-Ratio), usualmente

adotadaem aplicaçõesderetoquedigital. Defato, existeapossibilidadedeseutilizar umamistura
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Figura 32 – Diagrama ilustrando um algoritmo genético e suasprincipais etapasde execução na buscapor soluções
ótimas.

de funções, no entanto, uma modelagem mais sofisticada através de técnicas de algoritmos

genéticosestá fora do escopo deste trabalho.

A implementação do algoritmo genético foi realizada por meio da ferramenta Global

Optimization Toolbox of Matlab R○ R2011b (MATHWORKS, 2011) com valores padrões, exceto
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parapequenas modificaçõesem relação aos detalhes de implementação, explicados a seguir.

Foi utilizada a função FeasiblePopulation paracriar uma população inicial aleatóriaque

satisfaz os limitesdecadaparâmetro. Osvaloresde aptidão obtidosna função deaptidão estão

em uma faixa apropriada para a função de seleção. Assim, podemos utilizar tais valores para

elaborar um ranking, o qual baseia-se na classificação de cada indivíduo, em vez de seus valores

defitness. O ranking deum indivíduo éasuaposição dentreosvaloresdeaptidão apósserem

ordenados e um indivíduo na posição r tem um pontuação proporcional a 1=
√

r.

O operador deseleção define como o algoritmo genético escolheos indivíduos queserão

usados para formar a nova população. O “ torneio” foi utilizado como operador de seleção. Neste

caso, o indivíduo escolhido éaquelecom melhor avaliação dentrequatro elementos, tamanho

padrão do torneio, escolhidos aleatoriamente. Além disso, dois indivíduos são selecionados pelo

conceito de elitismo dentro deste cenário.

Novos indivíduos são então geradosao utilizar os operadoresde mutação e cruzamento.

A mutação alterao cromossomo com pequenas mudanças aleatórias. O operador utilizado foi

o adaptive feasible, o qual gera direções aleatórias que são adaptativas em relação à última

geração. O operador de cruzamento definecomo o algoritmo genético combinadois indivíduos,

ou pais, paragerar osfilhosparaapróximageração. A função utilizadaparacruzamento foi a

heurística, aqual retornaum novo indivíduo que se encontra no segmento determinado pelos

dois pais, localizado de modo a ficar mais próximo do pai com melhor valor de aptidão. Foi

usado o critério de parada padrão, exceto pelos valoresde número máximo de iterações, 20, eda

tolerância para a função, 0.1.

3.4 Resultados experimentais

Nestaseção são apresentadososresultadosnuméricos fornecidospelo modelo baseado

na EDP não-linear anisotrópica regularizada (EDP-NAR) e uma comparação com diversas

técnicas do estado-da-arteem eliminação de ruído sensíveis a textura, conformeapresentados

em (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013). Os experimentos foram realizados com

imagens em escala de cinza e também com imagens coloridas no sistema RGB. No caso de

imagenscoloridas, o algoritmo foi aplicado individualmenteem cadacanal decor. As imagens

utilizadassão representadaspor matrizes dedimensões128× 128 e256× 256, (veja aTabela4).

Em nosso filtro anisotrópico, osparâmetrosb = 1 e Dt = 0:1 foram fixadoseusadosem todos

os testes realizados com o modelo EDP-NAR.

As Figuras 33, 34, 35 exibem os resultados visuais obtidos ao aplicar a metodologia

propostaem imagens coloridas. Em todos os casos, o método gerou resultados satisfatórios, pois

osdetalhesdaimagem não ficam retidosnasmatrizesresiduaisobtidaspelasubtração daimagem

degradadae sua versão restaurada, apenas o ruído (Figuras 33d, 34d e 35d). Nas Figuras 33c,

34c e 35c, podemos visualizar as imagens restauradas com o método da EDP-NAR.
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Tabela4 – Tabelacontendo as propriedadesdas imagens utilizadas nos testes. Todasas imagens danificadas foram
geradas artificialmente a partir da sua versão original sem ruído. O vetor v representa os parâmetros
utilizadosno modelo EDP-NAR (vejaEquação (3.24)). Fonte: (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA,
2013).

Imagem Tamanho RGB/Cinza Vetor de parm. v

Bola 128× 128 RGB (20;0:20;0:04;0:001;0:80;0:05)
Tigre 128× 128 RGB (20;0:22;0:07;0:020;0:83;0:08)
Zebra 128× 128 RGB (20;0:15;0:17;0:016;0:67;0:07)
Louvre 256× 256 Cinza (27;0:16;0:47;0:002;0:34;0:15)
Barco 256× 256 Cinza (30;0:44;0:23;0:002;0:77;0:17)
Barbara 256× 256 Cinza (20;0:80;0:09;0:001;0:25;0:80)

Nos experimentos das Figuras 36 e 37, o filtro da Equação (3.13) foi aplicado em

fotografias com textura. A qualidade dos resultados é bastante notória em relação ao grau de

detalhes e texturas preservadas após a restauração. Por exemplo, na Figura 36a (Louvre), a

orientação dos padrões (definidos por texturas em linhas) foram mantidos quase intactos na

imagem recuperada. Com relação àFigura37a, podemosobservar queospadrõespresentes tanto

na “madeira” quanto no “barco” foram recuperados de modo satisfatório.

Nasequênciaavaliamoso desempenho do método baseado naEDP-NAR quando compa-

rado com demais técnicas da literatura. Para realizar esta tarefa, adotamos umaparte texturizada

da fotografia da Barbara (Figura 28), a qual é frequentemente utilizada para ilustrar técnicas

presentes na literatura.

A Figura38a contém características importantesaserem preservadase recuperadas: a

texturaacimado pescoço, o plano de fundo ealgunsdetalhes intrínsecosdamodelo, como olhos,

nariz eamão. AsFiguras38b e 38c foram obtidas, respectivamente, utilizando a transformada

rápida curvelet discreta (CANDèS; DONOHO, 2004; CANDèS et al., 2006) e uma técnica

baseadaem waveatom2D discreta (DEMANET; YING, 2007b). A partir dos resultados obtidos,

pode-se notar que a textura não foi recuperada adequadamente com o uso da transformada

curvelet e a técnica introduziu alguns artefatos na imagem final. Por outro lado, a transformada

wave atomrestaurou adequadamente as regiõescom textura, porém esta produziu uma imagem

borrada, resultado de um processo intenso de suavização. A Figura 38d mostra a imagem

restauradacom o modelo baseado no termo defidelidadeadaptativo usandoC = 0 (vejaEquação

(3.12)), enquanto a Figura 38e exibe a reconstrução gerada pela equação dedifusão combinada

com curvelets (veja Equação (3.10)), utilizando um passo 0:0005 e 11 iterações. Embora o

primeiro método tenha recuperado partes da textura, alguns detalhes importantes da imagem

foram excessivamentesuavizados (rosto emãos, por exemplo). Em contraste, o segundo método

não produziu qualquer suavização excessiva, mas aindamantevebastante ruído na imagem final.

Na Figura 38f é ilustrado o resultado obtido por meio da aplicação da EDP-NAR. Podemos

observar queas texturaseosdetalhesda imagem (dados intrínsecos) foram recuperadoseo nível

de ruído foi minimizado sem causar suavização excessiva.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 33 – Eliminação de ruído de imagem colorida. (a) Imagem original, (b) versão com ruído, (c) imagem
restaurada pela EDP-NAR e (d) componente residual. Fonte: (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA,
2013).

Os parâmetros utilizados em todas as técnicas citadas foram escolhidos deacordo com a

sugestão dosautoresem seus trabalhosou por meio daaplicação exaustivadecadaum destes

modelosafim deseobter um resultado com amelhor qualidadevisual possível, em relação a

métrica PSNR (Tabela 5).

3.5 Discussões e limitações

Neste trabalho foi apresentada uma EDP não-linear anisotrópica regularizada (EDP-

NAR) direcionada àrestauração de imagenscom texturasecontaminadas por ruído gaussiano.

O método combina um filtro baseado em difusão anisotrópica com metodologias de análise

harmônica, asaber, transformadasdo tipo Waveatom. Além disso, A EDP-NAR emprega um

mecanismo deregularização paramelhor detectar padrõesoscilatórioscomplexospresentesna
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 34 – Eliminação de ruído de imagem colorida. (a) Imagem original, (b) imagem com ruído, (c) versão
restaurada pela EDP-NAR e (d) componente residual. Fonte: (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA,
2013).

imagem.

A abordagemfuncionadeformaseletiva, isto é, adifusãoéaplicadadurantearecuperação

de bordase regiões com texturasde acordo com uma função demapeamento, fator regularizador

h e pela atuação dos termos de reação. A EDP-NAR pode ser utilizada em uma grande gama

de aplicações práticas, como processamento de impressões digitais; análise de superfícies;

dados geofísicos; retoque digital, entreoutros. Além disso, foi apresentada neste trabalho uma

validação experimental ematemáticadaEDP-NAR. Nestesentido, algumasdesuaspropriedades

matemáticas fundamentais foram investigadas, como a regularização, a estratégia de reação-

difusão, a preservação da textura e detecção de borda e a existência e unicidade de soluções.

Os resultados experimentais mostram aeficiência daEDP-NAR quando comparado com

técnicas competitivas da literatura. Apesar dos bons resultados alcançados, o método baseado na

EDP-NAR possui uma limitação com relação ao ajuste deparâmetros ótimos paraque o método
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 35 – Eliminação de ruído de imagem colorida. (a) Imagem original, (b) versão com ruído, (c) imagem
restaurada epal EDP-NAR e (d) componente residual. Fonte: (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA,
2013).

atinja seu melhor desempenho. Contudo, conforme descrito neste trabalho, técnicasamparadas

por algoritmosgenéticos podem auxiliar nabusca por melhoresparâmetros para a utilização da

EDP-NAR.
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(a) (b) (c)

Figura 36 – Resultados experimentaisobtidos pelo método daEDP-NAR aplicado em uma fotografia com textura.
(a) Imagem original, (b) versão deteriorada por ruído com grande intensidade e (c) imagem restaurada
pela EDP-NAR. Fonte: (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013).

(a) (b) (c)

Figura 37 – Resultados experimentais pelo método EDP-NAR. (a) Imagem original, (b) versão deteriorada por
ruído com grande intensidade e(c) imagem restaurada pela EDP-NAR. Fonte: (CASACA; ALMEIDA;
BOAVENTURA, 2013).

Tabela5 – Medidaquantitativa calculada para as imagens restauradascom todosos métodos, em comparação com
a imagem original Barbara. PSNR entre a imagem original e a imagem com ruído é 22:69 dB. Fonte:
(CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013).

Figura Técnica PSNR (dB)

Figura 38b Curvelet 22:80
Figura 38c Wave atom 23:54
Figura 38d Gilboa et al. 24:25
Figura 38e Ma et al. 23:43
Figura 38f Our 25:51
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 38 – Comparação dos resultadosda fotografiaBarbara. (a) Imagem alvo, (b) restauradapor curvelets, (c) por
wave atoms, (d) por difusão com termo defidelidadeadaptativa, (e) por difusão TV combinadacom
curvelet e (f) pelaEDP-NAR. Fonte: (CASACA; ALMEIDA; BOAVENTURA, 2013).
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CAPÍTULO

4
CONCLUSÕES

Neste trabalho doismétodosbaseadosem difusão anisotrópicapara restaurar imagens

contendo texturas e outras características de suma importancia para um referencial humano,

um destinado ao problema de retoque digital de imagens e o segundo à eliminação de ruídos,

foram complementados e melhorados com a elaboração de análises e validações teóricas e

experimentaise também com o emprego dasmétricas propostas.

A técnicadescritasobreretoquedigital de imagenscombinadifusão anisotrópica, síntese

detexturas, buscadinâmicaeum novo termo no mecanismo deatribuição daordem deprioridade

durante o processo de reconstrução. A tarefa consiste em “copiar e colar” blocos de pixels

para restaurar imagens reaise sintéticascontendo umagrande variedadede texturase objetos

estruturais. Osconceitos dadecomposição de imagem e equação do transporte foram revistos

e são empregados de modo a proporcionar um mecanismo robusto para definir a ordem de

preenchimento e determinar a similaridade entre os blocos de pixels durante o processo de

retoque digital. O mecanismo de amostragem dinâmica também mostrou-sebastante eficaz para

reduzir o custo computacional da abordagem proposta ao empregar a métrica proposta induzida

por um produto interno.

Além disso, este trabalho também apresentou uma EDP direcionada à restauração de

imagenscom grande nível dedetalhese contaminadaspor ruído gaussiano. O método integra

um filtro baseado em difusão anisotrópica com metodologias de análise harmônica, mais es-

pecificamente por meio de transformadas do tipo wave atoms. Foi analisado o mecanismo de

regularização o qual visadetectar padrões oscilatórios complexos na imagem tais como texturas.

Além disso, foi realizadaumavalidação teóricadaEDPdemodo agarantir aexistênciaeaunici-

dadedesoluções. A abordagem funciona de forma seletiva, isto é, a difusão é aplicadadurante a

recuperação de bordase regiões com texturas deacordo com umafunção demapeamento (termo

regularizador) epelaatuação de termosde reação. A EDP regularizada para tratar imagenscom

textura pode ser utilizada em uma grande gama de aplicações práticas e se mostrou eficiente
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quando aplicadasa diversos exemplosde imagens texturizadas.

A performancedas técnicaapresentadas foram atestadaspor meio deanálisesexperimen-

tais quantitativas e qualitativas com outros métodos representativos da literatura. Imagens reais

esintéticasdediferentesníveis decomplexidade foram avaliadascom o objetivo deanalisar a

eficiênciade ambas as metodologias. De fato, os métodos apresentaram um bom equilíbrio entre

boa qualidadevisual de restauração ebaixo custo computacional, além de também se mostrarem

estáveisquando comparadascom asdemais técnicas do estado-da-arte avaliadas neste trabalho.

Aindasobre aperformancede cadaumadas técnicas, ambas foram flexíveisquando aplicadas

a diferentes classes de imagens, percorrendo de imagens sintéticas ate fotografias dotadas de

texturascomplexas e variadas.

Como mencionadonoscapítulosanteriores, como objetivosfuturosalmeja-seautomatizar

o máximo possível o número deparâmetros em cada uma dasabordagens, bem como também

investigar novos descritoresde textura (como Gabor ou descritores baseados na técnicaSIFT)

no sentido de regularizar a EDP de remoção de ruído, além de também embutir um processo

prévio desegmentação de imagensapartir deum grafo deconectividadederivado da imagem

alvo na técnica de retoquedigital. Neste último caso, a ideiaé utilizar uma imagem previamente

segmentada para dirigir o processo de retoque digital de forma a atribuir maior prioridade de

restauração às regiões consideradasde contorno na imagem-guiasegmentada.

Finalmente, outro tópico de interesse dentro do escopo desta pesquisa é abordar o

problemade eliminação de ruído do tipo impulsivo, buscando combinar parte da formulação da

EDPpropostano âmbito do trabalho (ALMEIDA; BOAVENTURA, 2009). A ideiaésimular

numericamente o operador estatístico da mediana na forma deum termo de regularização paraa

equação diferencial em questão, na intenção deremover o ruído da imagem degradada. Testes

preliminares tem semostrado promissores do ponto de vista tanto da qualidade visual quanto do

teórico-matemático (isto é, quanto à existencia e unicidade em termos teóricos).
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