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Abstract. Contrast enhancement plays a major role in Computer Vision. Most
of the approachs are based on histogram operations, which can be perfomed
globally or locally. Contrast Limited Adaptative Histogram Equalization per-
formes a local contrast enhancement, but it relies two parameters: Block Size
and Clip Limit. A bad parameter choice can decrease the quality of the result.
Considering the lack of methods to determine these parameters, in this work we
propose a method based on supervised machine learning to select this parame-
ters.

Resumo. Melhoria de contraste em imagens é muito importante no campo
da Visão Computacional. Muitas das abordagens para melhoria de con-
traste estão ligadas à operações no histograma, operações globais ou lo-
cais. O CLAHE(Contrast Limited Adaptative Histogram Equalization) utiliza
equalização local na imagem, porém é necessário a escolha de dois parâmetros:
Block Size e Clip Size. A escolha de um parâmetro ruim faz com que o algo-
ritmo não tenha um bom resultado. Portanto, nesse trabalho vamos propor uma
abordagem utilizando aprendizado de máquina supervisionado para a escolha
desses parâmetros.

1. Introdução
Image enhancement consiste em melhorar a qualidade da imagem permitindo que ela
possa ser visualizada de uma forma melhor e melhorar sua analise computacional[1].
Isso é utilizado em varias aplicações para superar algumas limitações da acquisição da
imagem [3, 6]. Melhoria de contraste é um exemplo de image enhancement.

Melhoria de contraste tem como objetivo aumentar o número de nı́veis de cinza
em uma imagem que está sendo processada [5].

Uma vez que existem muitos algoritmos para a melhoria de contraste em imagens
digitais e, alguns deles, ainda necessitam ser parametrizados, é de grande importância pes-
quisar soluções para que apoiem a seleção dos seus parâmetros. Um bom estudo de caso é
o algoritmo de aumento de contraste CLAHE [18] que, por necessitar de parâmetros que
são muitas vezes encontrados empiricamente para aplicações práticas [14, 16, 12], motiva
o estudo de métodos que forneçam automaticamente o valor ideal de seus parâmetros.

Motivado pela necessidade de realce em imagens digitais e tendo como objeto de
estudo o algoritmo CLAHE, o objetivo desta proposta é o estudo e desenvolvimento de
técnicas baseadas em Inteligência Artificial aliadas a descritores de imagens para encon-
trar parâmetros e realizar o realce adequado de uma imagem digital.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
No desenvolvimento desse trabalho serão utilizados conceitos de processamento de ima-
gens, visão computacional e aprendizado de máquina. A seguir será apresentado alguns
conceitos necessários para uma melhor compreensão desse trabalho.

2.1. Processamento de Imagem

Imagens digitais em um sistema computacional são representadas por uma matriz em
que cada posição especı́fica da matriz contém informações sobre cor, que são chamados
de pixels[5]. Com essas informações é possı́vel aplicar operações de diversas formas e
objetivos diferentes, como aumento de contraste, identificação de objetos, pessoas, entre
outras.

2.1.1. Melhoria de Contraste

Uma das operações utilizadas em processamento de imagem é o melhoramento de con-
traste.

Muitas das técnicas de melhoramento de contraste são baseadas em operações no
histograma da imagem, devido sua facilidade de implementação e uma boa performance
[13]. Essas técnicas podem ser separadas em dois grupos, globais e locais. Melhoria de
contraste globais podem ter problemas para imagens em que detalhes pequenos são ne-
cessários ou com variação grande de luminosidade. Quando o processo é feito localmente
é possı́vel superar essas limitações [8]. Na Fig. 1 pode ser visto um exemplos de melhoria
de contraste utilizando algumas técnicas.

O CLAHE(Contrast Limited Adaptative Histogram Equalization) [17] é uma
técnica de melhoramento de contraste local, considerada um método eficiente e robusto
utilizado em muitos trabalhos recentes [7, 8]. Sua ideia consiste em fazer a equalização do
histograma em sub-áreas da imagem, utilizando interpolação entre as bordas e para evitar
aumento do ruı́do, ele considera um parâmetro chamado Clip Limit que limita o número
de pixels que podem atingir um certo nı́vel de cinza dentro dos histogramas de cada sub-
área. Outro parâmetro utilizado pelo CLAHE é o Block Size que indica o tamanho de cada
sub-área.

A pior desvantagem do CLAHE é que uma seleção ruim de parâmetros pode dani-
ficar muito a qualidade da imagem, como pode ser visto na Fig. 1(d). Muitos trabalhos uti-
lizam parâmetros fixos encontrados empiricamente para resolver problemas especı́ficos.
Em outro trabalho foi utilizado um método baseado na entropia para fazer uma seleção
automática dos parâmetros [10] e uma abordagem similar em [11]. Por isso neste tra-
balho iremos propor uma abordagem utilizando aprendizado de máquina supervisionado
para encontrar os parâmetros mais adequados para cada nova imagem não dependendo de
problemas especı́ficos.

2.2. Visão Computacional

Visão computacional é área da ciência que através da construção de sistemas artificiais,
busca automatizar a percepção visual com o objetivo de obter informações utilizando a
análise de imagens.[4]



(a) Imagem de referência[9] (b) Imagem de referencia com contraste
distorcido[9]

(c) Equalização de contraste global (d) CLAHE utilizado com parâmetros
ruins

Figura 1. Exemplo de problema em melhoria de contraste

2.3. Aprendizado de máquina

O aprendizado de máquina é uma área da Inteligencia Artificial em que se busca construir
ou modelar funções, que a partir de um conjunto de caracterı́sticas do problema, possam
prever um valor ou classificar uma instância.

Dentro da área de aprendizado de máquina existem dois tipos, o supervisionado
em que se tem os valores a serem previstos de um conjunto de instancias utilizados para
treino e o não supervisionado em que se tem apenas instancias e suas caracterı́sticas.

2.3.1. Aprendizado de máquina aplicado para a seleção de parâmetros do CLAHE

Neste trabalho utilizaremos o aprendizado de máquina supervisionado. Para isso utilizare-
mos bases de imagens com contraste distorcidas e encontraremos através da classificação
de certas caracterı́sticas o valor adequado dos parâmetros do CLAHE. Com isso serão ex-



traı́dos descritores de cada imagem e utilizaremos algoritmos de aprendizado de máquina
como Random Forest[2] e SVM(Support Machine Vector)[15] para fazer a seleção de
parâmetros para uma nova instancia.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é explorar formas dinâmicas de adquirir parâmetros para re-
alce de uma imagem usando o algoritmo de aumento de contraste CLAHE. Os objetivos
especı́ficos são:

• Explora técnicas para adquirir dinamicamente os parâmetros para o algoritmo
CLAHE.

• Explorar métricas de avaliação, de similaridade e descritores que possam contri-
buir no desenvolvimento do método.

• Aplicar os métodos e técnicas explorados em bases de dados reais da literatura,
bem como comparar os resultados com outras abordagens de aumento de con-
traste.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para atingir os objetivos desse trabalho, primeiramente, será feito um estudo dos conceitos
e técnicas relacionados ao CLAHE e ao aprendizado de máquina citado na seção anterior.

Então utilizaremos bases da literatura que contenham distorções de contraste, e
também desenvolveremos uma base maior utilizando outras bases de IQA e sintetizando
distorções de contraste através de operações com histograma.

Após o desenvolvimento dessa base, será implementado o algoritmo para encon-
trar os parâmetros ideais para que cada distorção após a aplicação do CLAHE tenha os
seus descritores o mais próximo de sua imagem original.

Com isso teremos duas bases para utilizarmos os algoritmos de aprendizado de
máquina e fazermos uma avaliação dos resultados.

Em seguida, será feito o relatório mostrando os resultados e comparando os algo-
ritmos utilizados e o resultado visual do melhoramento de contraste sugerido por nossa
técnica.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico e seleção de algoritmos;
2. Criação das bases ;
3. Preparação das bases extraindo caracterı́sticas e targets para o aprendizado.
4. Escolha dos algoritmos de aprendizado de máquina para serem utilizados;
5. Treino e testes utilizando os algoritmos de aprendizado de máquina;
6. Avaliação e visualização dos resultados;
7. Escrita do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho buscar encontrar uma solução eficiente para o melhoramento de contraste
em imagens digitais, com o intuito de melhorar o desempenho de outros algoritmos que
necessitam a utilização dessa operação.



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

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

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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