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Abstract. Photos behind transparent and reflective elements often leave the
image obstructed by a layer of reflection. The work has as proposal to evaluate
some methods of image reflection removal that use image sequence with small
movement between them. Comparisons will be made between the results of the
methods and a photo taken by a camera with a polarized lens in several test ca-
ses. With this, it will be possible to evaluate the advantages and disadvantages
of each method.

Resumo. Fotos por trás de elementos transparentes e reflexivos muitas vezes
deixam a imagem obstruı́da por uma camada de reflexo. O trabalho tem como
proposta avaliar alguns métodos de remoção de reflexo em imagem que utilizam
sequência de imagens com pequena movimentação entre elas. As comparações
serão feitas entre o resultado dos métodos e uma foto tirada por uma câmera
com lente polarizada em diversos casos de teste. Com isso, será possı́vel avaliar
as vantagens e as desvantagens de cada método.

1. Introdução
Muitas vezes é inevitável tirar fotos por detrás de elementos reflexivos como vidros trans-
parentes, e com isso a imagem desejada fica obstruı́da por uma camada de reflexo. Há
algumas maneiras de fotógrafos solucionarem esse problema como por ajuste da lumino-
sidade, posicionamento, ou usar lentes polarizadas nas câmeras, porém não são todas as
pessoas que tem acesso a lentes polarizadas e pode não ser muito conveniente ajustar a
luminosidade ou o posicionamento para tirar uma foto. A pesquisa tem como proposta
realizar uma análise comparativa entre métodos de remoção de reflexo em fotos que uti-
lizam sequência de imagens que tenham alguma pequena movimentação entre elas.Para
a comparação serão utilizadas algumas fotos tiradas de uma câmera sem lente polarizada
e depois a mesma imagem será tirada com a câmera com lente polarizada, nas fotos que
foram tiradas de forma comum serão utilizados os métodos de remoção de reflexo e então
será feita a comparação com a imagem feita pela câmera com lente polarizada. Será
feito também um teste com o método [5] mudando o método de classificação da rede por
SVM(Suport Vector Machine) a ser decidido.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para a remoção de reflexo em imagem podem ser relacionados três categorias de traba-
lhos. A primeira categoria seria a remoção de reflexo que utiliza apenas uma imagem. A
segunda categoria utiliza equipamentos como lentes polarizadas [7][8], mudança de foco



[6], ou aplicação de flash [1]. A terceira categoria utiliza sequência de imagens usando o
movimento relativo entre os dois componentes(fundo e reflexo) pode ser explorado para
decompor as duas camadas.
Os métodos que serão estudados neste trabalho[5][9] pertencem á terceira categoria e
usam fluxo de borda e o conceito de paralaxe que pode ser explicada com o exemplo a
seguir, se um observador mover a cabeça para a esquerda e para a direita enquanto fixa
algum objeto distante, há uma relação inversa entre a distância de qualquer objeto mais
próximo (estacionário) e a velocidade de movimento de sua imagem através da retina. As
transformações em perspectiva da imagem retiniana, produzidas pelo movimento de um
observador ou pelo movimento de objetos no mundo visual, produzem uma impressão
confiável, consistente e inequı́voca de profundidade relativa na ausência de todas as
outras sugestões para a profundidade e distância [4].
Para [5] e para o este trabalho será usado para testes o Weka, que é uma coleção de
algoritmos de aprendizagem de máquina e ferramentas de pré-processamento de dados.
Ele é projetado para que seja possı́vel testar rapidamente métodos existentes em novos
conjuntos de dados de maneiras flexı́veis. Fornece suporte extensivo para todo o processo
de mineriação de dados experimental, incluindo a preparação de dados de entrada,
avaliando estatisticamente os esquemas de aprendizagem e visualizando os dados de
entrada e o resultado da aprendizagem. Além de uma grande variedade de algoritmos
de aprendizado, ele inclui uma ampla gama de ferramentas de pré-processamento. Este
conjunto de ferramentas diversificado e abrangente é acessado através de uma interface
comum para que seus usuários possam compara diferentes métodos e identificar aqueles
que são mais apropriados para problema em questão. O sistema é escrito em Java e
distribuı́do sob o termo da Licença Pública Geral do GNU [2].
Uma rede neural é um modelo de rede neural consiste em um conjunto de unidades
computacionais, também chamadas de célular, e um conjunto de conexões de dados
unidirecionais que unem essas unidades. Em certos momentos, uma unidade examina
suas entradas e calcula um número assinado chamado de ativação como saı́da. A nova
ativação é então passada ao longo dessas conexões que conduzem a outras unidades.
Cada conexão tem um número assinado chamado de peso que detecta se uma ativação
que passa ao longo dele influencia a célula receptora a produzir uma ativação semelhante
ou diferente de acordo com o sinal(+ ou -) do peso. O tamanho do peso determina a
magnitude da influência da ativação de uma célula enviadora sobre a célula receptora.
Portanto, um grande peso positivo ou negativodá a ativação da célula remetente mais
efeito na célula receptora do que um peso menor [3].

3. Objetivos
A pesquisa proposta tem como objetivo, fazer uma análise comparativa de métodos de
remoção de reflexo de imagem, os quais funcionam de modo automático e que utilizam
sequência de imagens tiradas com uma pequena movimentação entre elas da figura dese-
jada.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será utilizado o OpenCV, um software open source de bbilioteca para visão computacio-
nal e aprendizagem de máquina, na versão 3.1.0, para o pré-processamento das imagens,



onde será feito a obtenção do fluxo de borda necessário para o funcionamento dos métodos
estudados. Para a comparação serão utilizadas fotos em sequência que tenham reflexo e
uma pequena movimentação entre elas para utilizar a paralaxe de movimento e uma foto
tirada da mesma imagem tirada na sequência de fotos com uma câmera equipada com
lente polarizada, e assim avaliar calculando a diferença entre os resultados obtidos pelo
métodos e a foto tirada sem reflexo pela câmera com a lente polarizada. Com o Weka será
possı́vel testar a rede neural utilizada em [5] e testar a substituição de classificacação de
rede de [5].

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Estudo da bibliografia necessária para desenvolver o trabalho proposto;
2. Estudo de como utilizar o Weka;
3. Estudo do necessário para os métodos de remoção de reflexo funcionarem;
4. Testes dos métodos;
5. Testes do método com a classificação de rede substituida;
6. Avaliação dos métodos.
7. Escrita do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x
Atividade 2 x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x
Atividade 7 x x x

6. Contribuções e/ou Resultados esperados

Com a realização de uma análise comparativa de alguns métodos de remoção de reflexo,
que utilizam sequência de imagens com pequena movimentação entre elas, espera-se iden-
tificar suas vantagens e desvantagens.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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