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Abstract. Inpainting is an image interpolation or video interpolation that re-

constructs lost or damaged parts of an image or video. In the art world when a

painting is defective, a conservator or art restorer does the work to correct the

image, in the digital world when an image or video is defective sophisticated

algorithms have to be applied to correct these defects in the image or video.

Luminous reflections in digital images may interfere with the coloration of the

pixels of the affected regions. These pixels tend to have their color channel satu-

rated and thus appear whitish in appearance. So this work comes with the scope

to apply an inpainting technique to correct that affected area.

Resumo. Inpainting[1] e uma interpolação de imagem ou interpolacão de

vı́deo que reconstroi partes perdidas ou danificadas de uma imagem ou vı́deo.

No mundo da arte quando uma pintura esta com algum defeito, um conserva-

dor ou um restaurador de arte faz o trabalho para corrigir a imagem, ja no

mundo digital quando uma imagem ou um vı́deo esta com defeito são aplica-

dos algoritmos sofisticados para corrigir esses defeitos na imagem ou no vı́deo.

Reflexos luminosos em imagens digitais interferem na coloração dos pixels das

regiões afetadas. Estes pixels tendem a ter seu canal de cor saturado e dessa

forma apresentam aparencia esbranquiçada perdendo a informação da cor ori-

ginal. Este trabalho vem com o escopo de aplicar as tecnicas de inpainting para

corrigir as area afetada da imagem.

1. Introdução

A presença de Reflexos Luminosos em imagens e um problema recorrente em diversas

areas como reconhecimento facial, oculares e em diagnósticos médicos em cirurgias. Para

detectar esses Reflexos Luminosos, utilizaremos a tecnica Limiar Global que foi criada

especificamente para detectar esses Reflexos. A tecnica de inpainting é um exemplo de

restauração que utiliza informações da fronteira da região afetada pelos Reflexos Lumino-

sos para preencher as regioes saturadas. A pesquisa tem como proposta utilizar tecnicas

de inpainting para remoção de Reflexos Luminosos em imagens. Para essa proposta se-

rao utilizadas imagens com Reflexos Luminosos encontradas em bases publicas, imagens

criadas e simuladas. Será avaliado as técnicas de inpainting encontradas na literatura:

inpainting baseado em difusao, inpainting baseado em exemplos e inpainting baseado em

metodos hı́bridos.

Diante do exposto, o trabalho esta organizado da seguinte maneira: a seção 2

apresenta os conceitos basicos e necessários para o entedimento do trabalho; a seção 3

apresenta os objetivos do trabalho; a seção 4 explica os procedimentos metodológicos que

serão utilizados nesta pesquisa; a seção 5 apresenta o cronograma de produção do trabalho

proposto; e por ultimo, a seção 6 apresenta as contribuições e resultados esperados deste

trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Esta seção está subdividida em subseções para melhor entendimento da fundamentação

teórico-metodológica bem como do estado da arte.

2.1. Inpaiting Textural

Inpainting estrutural usa abordagens geométricas para preencher as informações em falta

na região que deve ser inpainted. Esses algoritmos focam na consistência da estrutura

geométrica.

2.2. Inpaiting Structural

Os métodos estruturais de inpaiting têm vantagens e desvantagens. O principal problema

é que todos os métodos estruturais de pintura não são capazes de restaurar a textura. A

textura tem um padrão repetitivo, o que significa que uma parte ausente não pode ser

restaurada, continuando as linhas de nı́vel no intervalo.

2.3. Combined Structural/Textural Inpaiting

As abordagens combinadas de inpaiting estrutural e textural tentam ao mesmo tempo

executar a textura e o preenchimento da estrutura em regiões de informações de imagem

ausentes. A maioria das partes de uma imagem consiste em textura e estrutura. Os limites

entre as regiões de imagem acumulam informações estruturais que são um fenômeno

complexo. Esse é o resultado ao mesclar diferentes texturas juntas. É por isso que o

método moderno de pintura tenta combinar a pintura estrutural e textural.

3. Objetivos

O principal objetivo desse projeto e realizar um estudo comparativo das técnicas de In-

painting para identificar a tecnica mais apropriada para a restauração de imagens com

Reflexos Luminosos e diferentes caracterı́sticas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente será realizada uma pesquisa detalhada sobre o assunto, reunindo

informações sobre o tema proposto e depois um aprofundamento nestes conceitos que

servirão de base para o trabalho.

Finalizando a pesquisa será analisada as informações encontradas. Deste modo

conseguiremos chegar a várias respostas para as perguntas sobre o tema.

Após isto, será feita uma outra análise geral do trabalho e ver possı́veis erros

quanto ao tema proposto.

5. Cronograma de Execução

Atividades que serao realizadas de acordo com cronograma na Tabela 1.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;

2. Estudo dos conceitos necessários para a realização do trabalho;

3. Estudo aprofundado dos conceitos necessários;

4. Avaliação dos estudos obtidos;

5. Escrita do relatório final;



Tabela 1. Cronograma de Execução

abr mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x x

Atividade 2 x x x x

Atividade 3 x x x x

Atividade 4 x x

Atividade 5 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com a realização de uma análise comparativa entre as técnicas de Inpainting para remoção

de Reflexos Luminosos, espera-se identificar uma melhor tecnica para esse problema e

descobrir as vantagens e desvantagens de cada tecnica comparada.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 4 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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