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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 é uma interpolação de imagem ou interpolação de vı́deo
que reconstrói partes perdidas ou danificadas de uma imagem ou vı́deo. No
mundo da arte quando uma pintura está com algum defeito, um conservador
ou um restaurador de arte faz o trabalho para corrigir a imagem, já no mundo
digital quando uma imagem ou um vı́deo está com defeito são aplicados algo-
ritmos 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 aparência esbranquiçada perdendo a informação da cor original.
Este trabalho vem com o escopo de aplicar as técnicas de inpainting para cor-
rigir as área afetada da imagem.

Introdução

A presença de Reflexos Luminosos em imagens é um problema recorrente em diversas
áreas como reconhecimento facial, oculares e em diagnósticos médicos em cirurgias [5].
Para detectar esses Reflexos Luminosos, utilizaremos a técnica Limiar Global que foi
criada especificamente para detectar esses Reflexos [5]. A técnica de inpainting é um
exemplo de restauração que utiliza informações da fronteira da região afetada pelos Re-
flexos Luminosos para preencher as regiões saturadas [5]. A pesquisa tem como proposta
utilizar técnicas de inpainting para remoção de Reflexos Luminosos em imagens. Para
essa proposta serão utilizadas imagens com Reflexos Luminosos encontradas em bases
públicas, imagens criadas e simuladas. Será avaliado as técnicas de inpainting encon-
tradas na literatura: inpainting baseado em difusão, inpainting baseado em exemplos e
inpainting baseado em métodos hı́bridos.



Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Reflexo Luminoso também conhecido como reflexo especular, é uma alta intensidade de
luminosidade nos pixels, ou seja, uma imagem que contém uma parte muito brilhante em
comparação ao restante da imagem. Para detectar esses pixels utilizaremos a técnica
de Limiar Global. o trabalho de Vazquez [6], descreve a importância em separar as
informações de cromaticidade, da luminância de uma imagem, antes da identificação dos
pixels que possuem Reflexos Luminosos. De acordo com essa informação utilizaremos
nı́veis de cinza para aplicar a técnica de Limiar Global. A imagem em nı́vel de cinza é
uma imagem na qual o valor de cada pixel é uma amostra única variando entre o preto
como a menor intensidade e o branco como maior intensidade.

Inpainting é uma interpolação de imagem ou interpolação de vı́deo que reconstrói
partes perdidas ou danificadas de uma imagem ou vı́deo. Existem algumas técnicas pro-
posta na literatura como por exemplo inpainting baseado em difusão, inpainting baseado
em exemplos e inpainting baseado em métodos hı́bridos.

Inpainting baseado em Difusão

O termo “difusão” surgiu da ideia de propagar informações locais com restrições de su-
avidade, por analogia com fenômenos fı́sicos, como a propagação de calor em estruturas
fı́sicas; este fenómeno pode ser formalizado com recurso a equações de derivadas parciais
(PDE - Partial Differential Equations ) [4].

Inpainting usando difusão suavemente propaga estruturas de imagem locais do
exterior para o interior do buraco, “imitando” o gesto de restauradores de pintura profis-
sional [4].

Inpainting baseado em Exemplos

Inpainting baseado em exemplos (examplar-based), que tem a sua origem nas técnicas de
sı́ntese de textura. A sı́ntese de textura consiste na geração de uma imagem de textura a
partir de um modelo de textura conhecido, de tal modo que a textura resultante tem uma
aparência visual muito próxima da do modelo [3].

Inpainting baseado em Métodos Hı́bridos

As técnicas hı́bridas combinam os métodos baseados em exemplos (que preservam a tex-
tura), com os métodos baseados em PDE (que preservam a estrutura). Em termos gerais,
as técnicas hı́bridas começam por segmentar a imagem em zonas texturadas e zonas de
estrutura, e aplicam a cada zona o método de Inpainting mais conveniente [3].

A ideia básica dessa técnica consiste na decomposição da imagem original em
duas subimagens com diferentes caraterı́sticas básicas, e então reconstruir cada subima-
gem, separadamente, com algoritmos de estrutura e preenchimento de textura. A primeira
subimagem é de variação limitada, representando a estrutura de imagem básica. A se-
gunda captura a textura e possı́veis ruı́dos. A região da imagem de variação limitada é
reconstruı́da utilizando algoritmos de inpainting de imagem, enquanto a mesma região da
imagem de textura é preenchida com técnicas de sı́ntese de textura. A reconstrução da
imagem original passa por somar as duas subimagens [2].



Objetivos
O principal objetivo desse projeto é realizar um estudo comparativo das técnicas de In-
painting para identificar a técnica mais apropriada para a restauração de imagens com
Reflexos Luminosos e diferentes caracterı́sticas.

Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Este estudo envolverá, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica das técnicas de Inpain-
ting. Numa primeira fase, modificaremos uma imagem para atribuir uma simulação de
reflexo utilizando um software de edição de imagens, depois detectaremos esse reflexo
utilizando Limiar Global e após detectar os reflexos aplicaremos os algoritmos de Inpain-
ting na imagem e avaliaremos os desempenhos de cada algoritmo.

Para atingir os objetivos será realizado as seguintes atividades:

1. Levantamento bibliograficos das tecnicas de inpainting (inpainting baseado em
difusão, inpainting baseado em exemplos e inpainting baseado em métodos
hı́bridos).

2. Aquisição de imagens e simulação de reflexos utilizando software de edição de
imagens.

3. Aquisição de imagens em banco de imagens públicas [1].
4. Detectar os reflexos utilizando Limiar Global[5].
5. Aplicação dos algoritmos de inpainting nas imagens modificadas com reflexo.
6. Avaliar o desempenho de cada algoritmo de Inpainting nas imagens originais jun-

tamente com suas alterações simulando os relflexos.
7. Avaliar de maneira visual em imagens reais encontradas em bases públicas [1].
8. Escrita do TCC

Cronograma de Execução
Considerando as atividades do Procedimentos Metodológicos segue o cronograma de
execução:

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

Atividade 1 x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x
Atividade 7 x x
Atividade 8 x x x x

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 técnica para esse problema e
descobrir as vantagens e desvantagens de cada técnica comparada.



Espaço para assinaturas
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