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Resumo
Filmes antigos são de grande valor para retratar a cultura e a história das nações, por isso, é
de grande importância que sejam cuidados e preservados. Mas, infelizmente, devido ao material e
as condições de armazenamento dos filmes, essa é uma tarefa muito difícil. Podemos então perceber
que o armazenamento digital de filmes antigos é muito impotante para a preservação e o aumento
da vida útil destes filmes. Após a digitalização do filme muitos problemas já existentes na película
passam para o meio digitaizado, sendo assim é necessário um processamento para a melhoria da
qualidade dos filmes. A propósta deste trabalho é a detecção de problemas encontrados em filmes
antigos já digitalizados através do processamento de imagens digitais, utilizando técnicas de
filtragem, transformadas Wavelet e Hough e subtração de quadros adjacentes. Técnicas estas que
nos proporcionaram um percentual de aproximadamente 77% resultados positivos.
Palavras-chave: Filmes antigos, Filmes, Restauração, Detecção, Defeitos, Imagens.

Abstract
Old movies are of great value to portray the culture and the history of nations, so it is of great
importance that care and preserved. But unfortunately, due to the material and the storage
conditions of the films, this is a very difficult task. We then realize that the digital storage of old
movies is very impotante to preserving and increasing the useful life of these films. After scanning
the film many problems existing in the film digitaizado to pass through, thus processing is required
for improving the quality of films. The purpose of this work is the detection of problems found in old
movies already scanned using the digital image processing using filtering techniques, Transforms
Wavelet and Hough and subtraction of adjacent frames. These techniques that provided in a
percentage of approximately 77% positive results.
Key-words: Old movies, Movies, Restoration, Detection, Images.

Sumário
1.INTRODUÇÃO...............................................................................................................................10
1.1 Objetivos..................................................................................................................................11
1.2 Organização do texto...............................................................................................................12
2.RESTAURAÇÃO DE FILMES ANTIGOS....................................................................................13
2.1 Processo de restauração...........................................................................................................13
2.2 Revisão Bibliográfica..............................................................................................................14
2.3 Problemas encontrados em filmes antigos...............................................................................15
2.3.1 Scratches..........................................................................................................................17
2.3.2 Blotches............................................................................................................................19
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................................................................21
3.1 Imagens digitais.......................................................................................................................21
3.2 Processamento de imagens digitais..........................................................................................23
3.3 Filtragem de imagens..............................................................................................................24
3.4 Filtragem no domínio espacial.................................................................................................24
3.5 Wavelets...................................................................................................................................26
3.6 Transformada Hough...............................................................................................................28
4 O SISTEMA PROPOSTO E OS RESULTADOS OBTIDOS.........................................................29
4.1 Estrutura...................................................................................................................................29
4.1.2 Sistema de detecção de Blotches......................................................................................30
4.1.3 Sistema de detecção de Scratches....................................................................................33
4.2 Testes realizados......................................................................................................................39
4.2.1 Testes realizados para a detecção dos blotches.....................................................................40
4.2.2 Testes realizados para a detecção dos scratches...............................................................42
4.3 Resultados................................................................................................................................42
4.4 Conclusões...............................................................................................................................53
5 CONCLUSÕES GERAIS...............................................................................................................55
5.1 Trabalhos futuros.....................................................................................................................55
6 REFERÊNCIAS..............................................................................................................................56

Lista de Figuras
Figura 1: Uma lata de filme em fase inicial de decomposição (Guy Morell/Captura de Filmes
Avançada)...........................................................................................................................................16
Figura 2: Imagem com scratch...........................................................................................................18
Figura 3: Perfil horizontal da imagem................................................................................................19
Figura 4: Imagem com blotch no canto superior direito....................................................................20
Figura 5: Sistema de coordenadas de uma imagem (Scuri, 2002)......................................................21
Figura 6: – Representação de uma imagem com a) menor resolução e b) maior resolução. Fonte:
(CURI, 1999)......................................................................................................................................22
Figura 7: Esquema do cubo de cores RGB (GONZALEZ; WOODS, 2009).....................................23
Figura 8: Funcionamento da filtragem espacial utilizando uma máscara 3x3. Fonte (GONZALEZ;
WOODS, 2009)..................................................................................................................................26
Figura 9: Visão inicial do sistema.......................................................................................................29
Figura 10: Estrutura do sistema de detecção de blotches...................................................................30
Figura 11: Um quadro de um filme com um blotch já inserido..........................................................30
Figura 12: Subtração de quadros adjacentes e detecção do blotch através da comparação...............31
Figura 13: Gráfico da localização do blotch encontrado pelo sistema...............................................32
Figura 14: Dados que o sistema retorna após localizar o problema...................................................32
Figura 15: Estrutura do sistema de detecção de scratches..................................................................33
Figura 16: Figura formada a partir de 20 linhas aleatórias capturadas de cada quadro do trecho do
filme analisado....................................................................................................................................34
Figura 17: Transformada Wavelet - coeficientes de aproximação......................................................35
Figura 18: Aplicação do filtro de média nos coeficientes de aproximação verticais, obtidos a partir
da transformada Wavelet....................................................................................................................36
Figura 19: Aplicação de limiar na imagem filtrada............................................................................37
Figura 20: Aplicação da transformada Hough na imagem filtrada e limiarizada...............................38
Figura 21: Lista de resultados que o sistema retorna ao fim de sua execução...................................39
Figura 22: Imagem original - sem blotch...........................................................................................40
Figura 23: Visão 3D do blotch criado.................................................................................................41
Figura 24: Imagem com blotch artificial adicionado..........................................................................41
Figura 25: Gráfico dos resultados obtidos com diferentes números de quadros com scratch............43
Figura 26: Gráfico dos resultados obtidos com diferentes números de linhas obtidas de cada quadro
analisado.............................................................................................................................................44
Figura 27: Gráfico dos resultados obtidos utilizando diferentes Transformadas Wavelet.................45
Figura 28: Comparativo entre as Transformadas Wavelet testadas: (a) Coiflet; (b) Haar; (c)
Daubechies.........................................................................................................................................46
Figura 29: Gráfico dos resultados obtidos utilizando diferentes niveis da Transformada Wavelet....47
Figura 30: Comparativo entre os níveis da Transformada Wavelet: (a) nível 1; (b) nível 2..............48
Figura 31: Gráfico dos resultados obtidos utilizando diferentes tamanhos de filtros de média.........49
Figura 32: Comparativo entre os filtros de média testados: (a) filtro de tamanho 5x5; (b) filtro de
tamanho 10x10; (c) filtro de tamanho 15x15.....................................................................................50
Figura 33: Gráfico da taxa de erro encontrada na localização da coluna onde o scratch se encontra51
Figura 34: Gráfico da taxa de erro encontrada na localização do quadro de início onde o scratch se
encontra..............................................................................................................................................52
Figura 35: Gráfico da taxa de erro encontrada na localização do quadro de fim onde o scratch se
encontra..............................................................................................................................................52

Índice de tabelas
Tabela 1: Percentual de acertos de diferentes número de quadros com scratch.................................42
Tabela 2: Percentual de acertos de diferentes número de linhas que formam a nova imagem..........43
Tabela 3: Percentual de acertos - tamanho dos filtros de média.........................................................49

1.INTRODUÇÃO
Um filme é um material audiovisual com uma duração para ser exibido em cinema ou em
algum outro meio. Os filmes são formados por uma série finita de imagens estáticas (que são
chamadas de quadros), que são capturadas e registradas por um equipamento e que, quando
projetadas a uma velocidade maior que a capacidade resolutiva da visão humana, dão a quem está
assistindo a sensação de movimento.
A denominação filme surgiu a partir do material utilizado como suporte para a impressão das
imagens, o filme ou película cinematográficos. Segundo Jacques e Michel (AUMONT E MARIE,
2003), a partir da palavra inglesa film, que significa película, criou-se a palavra francesa film, que
desde a origem do cinema designa o espetáculo cinematográfico gravado sobre esta película.
Os primeiros filmes eram silenciosos, o chamado “cinema mudo”, ou dependiam de uma
sonorização externa a cada nova sessão, por exemplo, um pianista que tocava de acordo com o
filme e enquanto o filme estava sendo projetado. Apenas a partir do final dos anos 1920, os filmes
passaram a contar com som sincronizado, período este em que a velocidade de projeção das
imagens foi padronizada em 24 quadros por segundo, ou seja, a cada segundo são exibidas 24
imagens.
Filmes antigos tem um papel de grande valor para a cultura e a história da sociedade.
Através deles podemos conhecer mais sobre a história de determinados lugares e em diferentes
épocas, saber como as pessoas viviam, sua cultura e até sua evolução com o passar do tempo. Estes
filmes são de tamanha importância, que existe em diversos países, arquivos 1 onde ficam
armazenados os filmes antigos.
Mas devido, principalmente, a forma em que estes filmes são armazenados e ao período em
que ficam armazenados, com o passar do tempo eles se decompõem, se degradam e podem
apresentar diversos defeitos. Esses defeitos podem ser causados por diversos fatores, como os
materiais de que são feitos, ou as reações químicas que podem ocorrer nestes materiais e até a
poeira do ambiente em que estão armazenados.
Para reverter esse problema, existe a restauração de filmes antigos. A Cinemateca Brasileira,
entidade responsável pela preservação de arquivos audiovisuais no Brasil possui, desde 1978, um
Laboratório de Restauração devidamente equipado e que é reconhecido como um exemplo para as
1
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cinematecas latino-americanas. Participa de diversos projetos de restauração, desde a restauração de
seu próprio acervo até projetos externos, feitos em parceria com produtores e pesquisadores2.
Em 1990, o diretor de cinema americano, roteirista, produtor, ator e historiador de cinema,
Martin Scorsese, fundou uma organização sem fins lucrativos, chamada The Film Foundation, com
o objetivo de proteger e preservar a história do cinema, onde fornece apoio para projetos de
preservação e restauração de filmes. Desde que foi criada, tem sido fundamental na sensibilização
para a necessidade de preservação do cinema e que já ajudou a salvar mais de 560 filmes3.
Um filme é composto por uma sucessão de quadros. Em filmes antigos, a taxa média de
projeção é de 20 quadros por segundo. A restauração é, normalmente, feita quadro a quadro e com
auxílio de softwares. Com 20 quadros por segundo um filme de uma hora tem 72000 quadros a
serem restaurados e o tempo necessário para essa restauração é muito grande.
Para que um filme possa ser restaurado, primeiro, são detectados os defeitos que ele possui e
de que tipos eles são. Os defeitos mais comumente encontrados em filmes antigos são ruídos, perda
de contraste, arranhões, riscos (os scratches) e manchas (os blotches), que podem afetar apenas uma
parte ou todo o filme.
O estudo da restauração de filmes antigos é uma área bastante ampla, complexa e que ainda
tem muitos problemas a serem resolvidos. Este trabalho é um trabalho inicial nesta área e tem como
proposta contribuir para a resolução de alguns destes problemas utilizando técnicas de
processamento de imagens em tons de cinza, por se tratar de filmes antigos, e detecção de
problemas nos filmes.

1.1 Objetivos
A restauração de filmes antigos é, atualmente, um processo muito trabalhoso e demorado. O
principal objetivo deste trabalho é contribuir para que este processo possa ser feito de uma maneira
mais rápida e autônoma, contribuindo com técnicas para a detecção de problemas em fimes antigos
e para que mais filmes antigos possam ser recuperados e armazenados.
Os objetivos específicos deste trabalho são:
•

Estudar o processo de restauração de filmes antigos;

•

Estudar algumas causas e tipos de problemas encontrados nos filmes antigos;

2
3
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•

Estudar técnicas de detecção de problemas em filmes antigos;

•

Estudar a transformada wavelet e como pode ser aplicada no contexto proposto;

•

Estudar a transformada de Hough e como pode ser aplicada no contexto proposto;

•

Implementar uma simulação aplicando os conhecimentos adquiridos para a detecção dos

problemas encontrados nos filmes antigos.

1.2 Organização do texto
O texto está organizado da seguinte forma: No Capítulo 2, é apresentado um pouco mais
sobre o processo restauração de filmes antigos, uma revisão bibliográfica sobre trabalhos anteriores
sobre o assunto e os problemas que encontramos em filmes antigos. No Capítulo 3, temos a
fundamentação teórica onde encontramos os conceitos importantes para melhor entendimento do
trabalho e das ferramentas utilizadas para a criação do sistema proposto. No Capítulo 4 temos a
descrição do sistema desenvolvido, organização, como funciona e os resultados obtidos através
dele. E por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões sobre este trabalho, os resultados
obtidos e sugestões para trabalhos futuros que possam aprimorar o sistema.
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2.RESTAURAÇÃO DE FILMES ANTIGOS
Segundo PHILLIP (2012), “Enquanto as mídias digitais podem ser armazenadas em discos
rígidos e servidores, os filmes têm demandas muito superiores. O problema é que o antigo filme de
nitrato de prata é incrivelmente inflamável e explosivo e, devido a isso, o armazenamento adequado
é caro e filmes mais velhos devem ser manuseados com cuidado. Portas metálicas conduzem a
quartos construídos para resistir a explosões. Um termostato vigia a temperatura, pois até mesmo
uma lâmpada de luz deixada ligada pode deixar um quarto em chamas.”
Em consequência disto, muitos filmes antigos estão sendo e já foram perdidos para sempre,
pois estão se deteriorando. Devido ao ácido nítrico presente nestes filmes, ocorre uma corrosão
gradativa que começa em uma das imagens e depois acaba com todo o carretel de filme. Mais tarde,
criaram o filme de acetato, que sofre a chamada "síndrome do vinagre", e que tem esse nome pelo
forte odor de vinagre gerado pela reprodução de fungos em suas películas fotográficas, e passa por
ameaça semelhante a dos que tem ácido nítrico, que pode se espalhar como um vírus entre todos os
filmes que estão armazenados juntos. Estes filmes que são perdidos, são descartados em lixeiras de
resíduos químicos.

2.1 Processo de restauração

A restauração do filme, não ocorre em uma única etapa. Primeiramente, o filme precisa ser
analisado, para saber em que condições ele se encontra. As etapas da restauração de um filme são
descritas abaixo:
Etapa 1: Análise / Diagnóstico
O primeiro passo a seguir na restauração de um filme, é analisar a condição em que a película se
encontra, levando em consideração que cada rolo de filme é diferente e que apresentam problemas
diferentes. Deste modo, cada um é avaliado quanto à sua condição física antes de tomar a decisão
sobre qual processo de restauração será necessário para aquele filme. As características analisadas
nesta etapa são a fragilidade das emendas, encolhimento, arranhões, manchas, sujeiras, fungos,
perfurações, separação da emulsão e estágio de decomposição em que se encontra a película.
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Etapa 2: Limpeza foto-química
Este processo ocorre em laboratório, sua finalidade é remover sujeiras superficiais por lavagem ou
ultra som, e fazer reparos nas emendas e perfurações.
Etapa 3: Digitalização do vídeo
A restauração digital inicia nesta etapa, através do escaneamento da película para um arquivo de
imagem digital em alta definição. O negativo original ou a cópia tem diferentes exposições à luz,
então é necessário que o operador do scanner ajuste os níveis de luz de cada sequência para que
fiquem uniformes e garantam que toda informação da película esteja no arquivo digital.
Etapa 4: Restauração digital
Após todo o material ser digitalizado, é importado para um software dedicado de restauração para
que as devidas detecções dos problemas e reparações nas imagens possam ser feitas, como: riscos,
sujeiras, fungos, variação de luminosidade, estabilização de imagem, recuperação de emendas e
perfurações, deformações e manchas.

2.2 Revisão Bibliográfica
Um levantamento bibliográfico em artigos científicos foi feito visando encontrar outros
trabalhos nesta área de estudo. Dentre os trabalhos encontrados há alguns focados em problemas
específicos da restauração de filmes e outros focados em toda a atividade.
Em seu trabalho de 1997, Buisson utiliza a técnica de morfologia otimizada baseada nas
propriedades estáticas da imagem e detecção dinâmica para a detecção de erros. Ataca os problemas
de defeitos locais, devido à poeira, cabelo, etc., riscos, vibrações e mudanças de intensidade no
brilho.
Um dos trabalhos mais influentes da área de restauração de filmes antigos, a Tese de
Doutorado de Ferrandière (1997), ataca todos os tipos de defeitos. Os que estão presentes em
apenas alguns momentos do filme e também os que estão em todo o filme. Utiliza técnicas de
morfologia matemática para resolução dos erros.
Em 1999, Marshall utilizou uma técnica avançada para a detecção de manchas em imagens.
Ele utiliza filtros morfológicos suaves, com parâmetros calculados via algoritmos genéticos.
Araújo (2001) utiliza a técnica de processamento morfológico de imagens para a
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restauração. Aborda os defeitos locais que não afetam todo o quadro e tem duração temporal curta.
A detecção de erros é feita pela técnica de abertura por superfície temporal.
Bruni (2002) utiliza técnicas que envolvem a solução de equações diferenciais para reduzir o
efeito de linhas verticais presentes em filmes antigos e possui tempo de computação reduzido.
Define o risco como: uma linha vertical, mas que pode variar em até 5% da largura do filme, clara
ou escura, largura de 3 a 10 pixels. Define os riscos principais e os secundários. Principais se
estendem verticalmente por mais de 95% da imagem. Secundários são os outros. Também define os
riscos sozinhos e não sozinhos, sozinhos não possuem nenhum outro próximo. Não sozinhos tem
alguma influência de outro risco próximo.
Krishna (2011) se concentra em um defeito específico encontrado nos filmes antigos que são
as manchas. Usa uma técnica bastante avançada para a reparação dos problemas. Usa um método de
interpolação baseado no Momento de Legendre. Mas explica que os filtros morfológicos também
podem ser usados.
Todos estes trabalhos tem resultados satisfatórios para os problemas abordados e técnicas
utilizadas.
2.3 Problemas encontrados em filmes antigos

Filmes antigos podem apresentar diversos problemas que surgem a longo do tempo em que
ficam armazenados. Alguns deles não tem como recuperar, pois são feitos de materiais químicos
que provocam reações irreversíveis. Estes processos ocorrem por causa do acondicionamento
inadequado. Ele pode expor a película à umidade e às altas temperaturas, favorecendo a proliferação
de fungos devido ao ácido acético residual da revelação, que permanece na película e se liga com os
cristais de prata do filme fotográfico. Assim, partes da imagem terminam cobertas por esse fungo e
partes são corroídas por ele. Na Figura 1, podemos observar uma lata de filme em fase inicial de
decomposição.
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Figura 1: Uma lata de filme em fase inicial de decomposição (Guy Morell/Captura de Filmes
Avançada)

Existem também, os problemas que prejudicam o filme, mas não de um modo que leve à sua
perda total, apenas ocasionam alguns defeitos em algumas partes ou ao longo de todo o filme e que
podem ser recuperados de alguma forma.
Entre estes defeitos reversíveis que podemos encontrar nos filmes antigos, temos alguns
tipos diferentes. Eles podem ser classificados baseando-se em suas características espaço-temporais.
Cada tipo de defeito tem métodos específicos de restauração.
Os defeitos globais são aqueles que afetam o quadro inteiro. Eles normalmente aparecem
mais quando vemos a sequência em movimento. Encontramos dois tipos de defeitos globais,
bombeamento e vibrações. O bombeamento aparece como uma alteração anormal na luminosidade
no centro da sequência. Pode ser causado por vários fatores, dentre os quais podemos citar os erros
de sincronização quando se copia o filme, ou problemas durante as filmagens. As vibrações, em
particular, podem ser produzidas durante a transferência da película de filme a outros meios, digital
ou durante a reprodução. São causadas por falhas mecânicas ou configuração do scanner ou da
câmera usada para transferir o vídeo.
Os filmes são danificados frequentemente, cobertos por manchas, chamadas de blotches,
16

e/ou riscos, que são chamados de scratches. Estes defeitos tem em comum o fato de afetar uma área
relativamente pequena de cada imagem. Por isso são chamados de defeitos locais. Esta classificação
é feita com base apenas em suas características espaciais. Outras duas subclasses foram definidas
com base, desta vez, nas características temporais destes defeitos que são os defeitos locais imóveis
e os defeitos locais aleatórios. Alguns defeitos locais aparecem exatamente na mesma posição por
vários quadros seguidos. Um exemplo são os riscos verticais brancos ou pretos. Muitos defeitos
locais não são estacionários: a sua posição é aleatória, de modo que é pouco provável que estes se
sobreponham entre imagens consecutivas. São chamados de "defeitos locais aleatórios." As
manchas produzidas por fungos ou bactérias, e o acúmulo de poeira pertencem a este tipo padrão
(FERRANDIÈRE,1997). Neste trabalho serão propostas técnicas de detecção de riscos e manchas,
que são os problemas mais comuns em filmes antigos.

2.3.1 Scratches
Scratch é como são denominadas as linhas que frequentemente aparecem em filmes antigos.
Tem como principal causa a abrasão da película de filme antigo no projetor. Aparece na projeção do
filme como uma linha brilhante e normalmente vertical. Também pode aparecer na cor preta, com
uma pequena inclinação ou estar presente em apenas uma parte da imagem.
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Figura 2: Imagem com scratch

Na Figura 2 podemos observar um scratch branco no meio da imagem. A seguir, na Figura
3, podemos observar o scratch graficamente através do perfil horizontal de linhas aleatórias da
imagem.
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Figura 3: Perfil horizontal da imagem

É visível que mesmo em linhas aleatórias da imagem, existe um padrão, um pico que
podemos encontrar com valores aproximados em todas as linhas.

2.3.2 Blotches
Blotch é como são chamadas as manchas que encontramos nos filmes antigos. Entre suas
principais causas estão a poeira, fungos ou qualquer partícula que caia sobre a película ou no
negativo. Por este motivo, os blotches normalmente não persistem por mais de um quadro
consecutivo. Eles podem aparecer como manchas brancas ou pretas em qualquer local do quadro.
Na Figura 4, podemos observar um blotch em uma imagem.
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Figura 4: Imagem com blotch no canto superior direito.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo serão descritos alguns conceitos necessários para se compreender melhor as
ferramentas utilizadas na implementação do sistema.
3.1 Imagens digitais
Uma imagem digital pode ser definida como uma função bidimensional, f (x, y), em que x e
y são coordenadas espaciais (plano), e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x, y) é
chamada de intensidade. Quando x, y e os valores de intensidade de f são quantidades finitas e
discretas, chamamos de imagem digital.
A imagem digital é a representação de uma imagem bidimensional usando números binários
codificados de modo a permitir seu armazenamento, transferência, impressão ou reprodução e seu
processamento por meio de um computador. Uma imagem, nada mais é do que uma matriz de
pontos, cada um com sua coordenada e intensidade específicos.
A origem do sistema de coordenadas na grande maioria dos sistemas de processamento de
imagens se localiza no canto superior esquerdo, mas pode ser posicionada em qualquer lugar, até
mesmo fora da imagem, como pode ser visto na Figura 5.
“Essa localização preferencial para o canto superior esquerdo, com eixo y
invertido em relação ao padrão da matemática, é herdada dos próprios
dispositivos de visualização, onde a primeira linha a ser redesenhada na tela
é a do topo da tela, que segue o padrão de escrita ocidental, da esquerda
para a direita e de cima para baixo.” (Scuri, 2002)

Figura 5: Sistema de coordenadas de
uma imagem (Scuri, 2002).
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Os elementos da matriz, ou pontos da imagem, são chamados de elementos pictóricos,
elementos da imagem, pels ou, o mais comumente usado, pixels que é a abreviação de picture
elements. Um pixel é o menor elemento que constitui uma imagem digital ao qual só se pode
atribuir uma única cor. Assim, se um pixel é um ponto da imagem, o conjunto de pixels é a imagem
inteira. Então, quanto mais pixels possuir uma imagem, melhor será sua resolução e qualidade. Na
Figura 6, podemos observar na esquerda temos um círculo formado por uma quantidade pequena de
pixels e isso acaba deixando a imagem um pouco deformada, já na figura da direita, formada por
um número maior de pixels podemos visualizar melhor o círculo.

Figura 6: – Representação de uma imagem com a) menor resolução e b) maior
resolução. Fonte: (CURI, 1999).

Um pixel presente na coordenada (x,y) possui quatro pixels vizinhos, nas posições verticais e
horizontais, dado pelas coordenadas:
( x−1, y ),( x , y−1) ,(x , y ) ,( x , y +1) ,(x +1, y)

(1)

Esse conjunto de pixels é conhecido como vizinhança-4, sendo um pixel uma unidade de
distância. Os pixels ainda possuem os vizinhos diagonais, dados pelas coordenadas:

( x+ 1, y+ 1 ) , ( x+ 1, y– 1 ) , ( x– 1, y+1 ) , ( x– 1, y– 1 )

(2)

Esses pixels em conjunto com a vizinhança-4 forma a vizinhança-8. Esse tipo de vizinhança8 é muito usado no processamento de imagens.
As imagens podem ser binárias, em escala de cinza ou coloridas. Nas imagens binárias cada
pixel tem apenas dois possíveis valores, ele será preto ou branco. Nas imagens em escala de cinza,
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podemos ter valores entre 0 e 255, variando entre o preto como a menor intensidade que
corresponde ao 0 e o branco como maior intensidade que corresponde ao 255. As imagens coloridas
são um pouco mais complexas, elas seguem um modelo de cores. Um modelo de cores é
basicamente uma representação tridimensional na qual cada cor é representada por um plano no
sistema de coordenadas 3D.
O modelo RGB é provavelmente o mais usado entre os modelos de cores. É baseado no
princípio de que diversos efeitos cromáticos são obtidos através da projeção da luz branca, pelos
filtros vermelho, verde e azul e pela superposição de círculos nas cores projetadas (SOUTO, 2000).

Figura 7: Esquema do cubo de cores RGB (GONZALEZ; WOODS,
2009).

O cubo ilustrado na Figura 7, nos mostra o esquema de cores do espaço RGB. Os valores
sobre os eixos R, G e B, variam de 0 a 1. Nos vértices do cubo, temos as cores aditivas primárias e
secundárias, com exceção dos vértices referentes ao preto e ao branco, onde na diagonal que os liga
estão localizados os tons de cinza. (SOUTO, 2000)
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3.2 Processamento de imagens digitais
A área de processamento de imagens vem sendo objeto de crescente interesse por permitir
viabilizar grande número de aplicações em duas categorias bem distintas: (1) o aprimoramento de
informações pictóricas para interpretação humana; e (2) a análise automática por computador de
informações extraídas de uma cena (MARQUES; VIEIRA, 1999).
O processamento de imagens digitais tem a maioria das suas funções implementadas via
software, com exceção das etapas de aquisição e exibição. O uso de hardware especializado
somente será necessário quando algumas limitações do computador principal forem intoleráveis,
por exemplo, a velocidade de transferência dos dados através do barramento (MARQUES; VIEIRA,
1999).
3.3 Filtragem de imagens
O termo filtragem corresponde a aceitar ou rejeitar determinadas componentes de
frequência.
Os métodos de filtragem de imagens são normalmente classificados em duas categorias:
filtragem espacial e filtragem no domínio da frequência. As técnicas de filtragem espacial, operam
diretamente sobre a matriz de pixels que é a imagem digitalizada e normalmente utilizam operações
de convolução com máscaras. Este tipo de filtragem, se contrasta com o que ocorre na filtragem no
domínio da frequência, onde a transformada de Fourier é empregada para ir ao domínio da
frequência, aplicar os filtros e realizar a transformada inversa para retornar ao domínio espacial. Na
filtragem no domínio da frequência, os métodos se baseiam na modificação da transformada de
Fourier da imagem. E existem também, técnicas de filtragem que combinam a filtragem espacial e a
filtragem no domínio da frequência. (MARQUES; VIEIRA, 1999).

3.4 Filtragem no domínio espacial
A filtragem espacial é uma das principais técnicas utilizadas no processamento de imagens.
O termo espacial é usado devido ao próprio plano da imagem. Os principais objetivos da filtragem
espacial se concentram em técnicas para melhorar a qualidade da imagem, como por exemplo, a
eliminação de regiões indesejadas, causadas eventualmente pela aquisição de imagens. Como os
algoritmos são aplicados no plano espacial, as operações atuam diretamente na manipulação dos
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pixels. Normalmente a filtragem não só depende do nível de cinza do pixel que vai ser manipulado
mas também do nível de cinza de seus vizinhos.
O processo no domínio espacial é realizado através da convolução da imagem com a
resposta do filtro, normalmente chamada de máscara. Em geral, máscaras de filtragem são
retangulares de dimensão ímpar, com a origem das coordenadas no pixel central, e bem menor que a
imagem original (GONZALEZ; WOODS, 2009).
A máscara de filtragem possui pesos determinados para cada elemento. Por exemplo, se
o pixel que vai ser manipulado tiver uma relação maior com os seus vizinhos verticais que os
demais, os mesmos devem ser classificados com um valor maior.
Um filtro espacial consiste em uma vizinhança, que normalmente é um pequeno retângulo, e
uma operação realizada com os pixels da vizinhança. Na filtragem há a criação de um novo pixel
com coordenadas iguais às do centro da vizinhança e que possui o valor resultante da operação
realizada. O valor deste pixel filtrado corresponde à uma posição em uma nova imagem criada para
receber os valores da filtragem. A imagem filtrada é gerada a medida em que o centro do filtro
percorre cada pixel da imagem de entrada.(GONZALEZ; WOODS, 2009). Na Figura 8, podemos
observar o que acaba de ser explicado.
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Figura 8: Funcionamento da filtragem espacial utilizando uma máscara 3x3.
Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2009).

Na imagem, podemos observar o funcionamento da filtragem espacial linear utilizando uma
vizinhança 3x3. Estando o filtro centralizado numa posição (x,y) dentro da imagem, cada pixel da
máscara é multiplicado pelos pixels correspondentes da imagem original. O valor da posição (x,y)
da imagem filtrada é a soma dos resultados dessas multiplicações.
3.5 Wavelets
A Transformada Wavelet é uma ferramenta muito útil para muitos casos de processamento de
sinais, podemos obter através dela informações dos sinais com janelas com o tamanho ideal para
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sua frequência, tornando o resultado mais preciso.
Com a Transformada de Fourier conseguimos extrair informações apenas sobre o domínio
da frequência das funções, mas não podemos saber quando, no domínio do tempo, essas frequências
acontecem. Então, surgiu a necessidade de uma ferramenta que fosse capaz de extrair informações
da função também no domínio do tempo, as wavelets. A transformada wavelet é uma ferramenta
muito proveitosa no processamento de sinais. Podemos obter com ela características dos sinais com
janelas de tamanho adequado para suas frequências, fazendo com que o resultado se torne mais
preciso.
A transformada wavelet, funciona como um par de filtros, sendo um deles passa-baixas
(h[n]) e o outro passa-altas (g[n]), normalmente, com a frequência de corte sendo metade da
frequência máxima. Quando um sinal é analisado, ele passa por estes filtros através do processo de
convolução. A cada passagem do sinal pelos filtros ele terá uma decomposição de um nível e a cada
nível o sinal é decomposto em dois novos sinais, que são dois novos níveis, sendo que um deles
contém as altas frequências, chamadas de coeficiente de detalhe, e outro as baixas frequências,
chamadas de coeficiente de aproximação. Cada novo nível utiliza o coeficiente de aproximação para
continuar o processo. (Sanchez, 2008)
As wavelets são funções geradas por escalonamentos e deslocamentos de uma wavelet mãe.
Entre suas principais vantagens, está a de ter seu sinal descrito no domínio do tempo e da frequência
simultaneamente, isso permite uma análise multirresolução dos dados em diferentes escalas. Nas
equações a seguir podemos ver a representação da transformada wavelet contínua (equação 3) e
discreta (equação 4).

(3)
(4)

As Wavelets possuem várias famílias que se diferem pelo formato das ondas e nas
características de resposta em frequência e fase (Sanchez, 2008) assim as funções de detalhe e
aproximação também geram diferentes respostas para cada família. A Wavelet de Haar, por
exemplo, foi a primeira base criada e consiste de uma onda quadrada. As principais famílias
Wavelets encontradas na literatura são: Haar, Daubechies, Symmlets, Coiflets, Vaidyanathan e
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Beylkin.
Nos dias de hoje, o uso das wavelets tem sido cada vez mais frequente, tanto na compressão
de dados quanto na análise de sinais. Nas pesquisas científicas, são mais utilizadas as transformadas
discretas na compressão de dados, já nas engenharias e computação, a análise de sinais utiliza a
transformada contínua. (Lima, 2003)
A transformada wavelet tem grande aplicabilidade no processamento de imagens,
processamento de sinais, reconhecimento de voz, acústica, computação gráfica, etc. Neste trabalho
a transformada wavelet auxiliará no reconhecimento de padrões em imagens digitais.

3.6 Transformada Hough

A Transformada de Hough é uma técnica de extração de características utilizadas na análise
de imagens, visão computacional e processamento de imagem digital. O objetivo da técnica consiste
em identificar objetos dentro de uma determinada classe de formas por um voto no procedimento.
Este processo de votação é realizado em um espaço denominado acumulador que é explicitamente
construído pelo algoritmo para calcular a Transformada de Hough.
A transformada de Hough foi desenvolvida por Paul Hough em 1962 e patenteada pela IBM.
Originalmente, foi elaborada para detectar características analiticamente representáveis em imagens
binarizadas, assim como linhas, círculos e elipses.
Consiste em mapear um pixel da imagem em uma curva em um espaço de parâmetros. Este
espaço é organizado em forma de um acumulador n-dimensional, onde n é o número de parâmetros.
Analisando um pixel na imagem, procura-se por todas as curvas que passam por este ponto, e para
cada curva a posição do acumulador correspondente aos parâmetros desta curva é incrementado.
Assim o máximo do acumulador corresponderá ao objeto procurado. (Musci, 2004)
É uma técnica que pode ser utilizada para isolar características de uma forma em particular,
dentro de uma imagem. Por isso exige que as características procuradas sejam descritas de forma
parâmetrica. Normalmente, a transformada é aplicada após a imagem sofrer um pré-processamento,
como filtragem e/ou detecção de bordas. Será aplicada neste trabalho após a filtragem da imagem
para o reconhecimento de linhas.
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4 O SISTEMA PROPOSTO E OS RESULTADOS OBTIDOS
Neste capítulo a estrutura do sistema proposto e os testes realizados serão apresentados e
explicados. Os resultados serão comentados e analisados. O sistema desenvolvido leva em
consideração as características dos Scratches e dos Blotches, aplicando as técnicas vistas nos
capítulos anteriores e utilizando a ferramenta Matlab para detectar a ocorrência dos problemas no
filme.

4.1 Estrutura
Na Figura 9, abaixo, temos uma visão geral inicial do sistema onde começamos inserindo o
problema nos filmes, antes de aplicar a detecção do problema em si, tanto para a detecção dos
blotches quanto dos scratches.

Figura 9: Visão inicial do sistema.

Para a detecção dos blotches o sistema proposto é um pouco mais simples do que o de
detecção de scratches, pois como já dito acima, os blotches são problemas locais, normalmente
encontrados apenas em quadros isolados e não persistem durante a sequência. Sendo assim, temos
na Figura 10 a seguir, a estrutura do sistema proposto.
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Figura 10: Estrutura do sistema de detecção de blotches.

4.1.2 Sistema de detecção de Blotches
No sistema de detecção de blotches, após o problema já inserido no filme, fazemos a
detecção baseada na diferença de um quadro para outro. Levando em consideração que um filme é
transmitido em uma velocidade média de 20 quadros por segundo, de um quadro para outro a
diferença não é muito grande.

Figura 11: Um quadro de um filme com um blotch já inserido.

Na Figura 11 podemos ver um quadro de filme onde um blotch está presente no canto
inferior direito.
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Para um blotch ser considerado verdadeiro em nosso sistema, é necessário que ele apareça
em duas comparações seguidas, na do quadro atual com o anterior a ele e na do quadro atual com o
que vir a seguir. Pois só assim podemos garantir que o blotch encontrado não seja falso, como por
exemplo uma mudança de cenário onde pode existir um objeto de forma parecida com a de um
blotch. Para melhorar essa comparação e evitar encontrar blotches falsos, aplicamos um filtro de
média para a suavização de algo possa ser confundido para facilitar ainda mais a detecção de um
problema real. Podemos observar na Figura 12 como essas comparações são feitas no sistema.

Figura 12: Subtração de quadros adjacentes e detecção do blotch através da comparação

Ao fim deste processo, o sistema nos retorna em que quadro se encontra o blotch, e em quais
pixels ele se encontra. O que é muito importante para a restauração do filme, pois já se sabe
exatamente onde o problema se encontra. Nas figuras a seguir, podemos observar um gráfico do
blotch, onde temos sua localização e o resultado que o sistema nos mostra.
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Figura 13: Gráfico da localização do blotch encontrado pelo sistema.

Figura 14: Dados que o sistema retorna após localizar o problema.

Podemos observar na Figura 14, que o sistema encontrou o blotch no quadro correto e
através do gráfico, Figura 13, também encontrou na localização correta na imagem.
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4.1.3 Sistema de detecção de Scratches
O sistema de detecção de scratches é de estrutura um pouco mais complexa e exige mais
atenção aos detalhes, tendo em vista que é muito comum encontrar linhas verticais em uma cena de
filme onde houver postes e paredes por exemplo. A seguir temos uma visão geral da estrutura do
sistema de detecção de scratches.

Figura 15: Estrutura do sistema de detecção de scratches.

São utilizados diversos parâmetros diferentes, entre eles o número de quadros onde o
scratch estará presente, o número de linhas que extrairemos de cada quadro para análise, os
tamanhos dos filtros de média utilizados, aplicação de limiar e diferentes tipos e níveis de
transformada wavelet.
Um grupo de linhas aleátorias é sorteado de cada quadro do trecho do filme que está sendo
analisado. Utilizando estas linhas, em sequência, uma nova imagem é criada para iniciar a detecção
do scratch. A cada quadro de um filme, as cenas vão mudando aos poucos e como já mencionado, o
scratch é um tipo de problema que persiste por mais de um quadro seguido. Então, com esta
imagem podemos perceber o scratch claramente, pois é a única característica que se mantém com o
tempo nos quadros do filme.
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Figura 16: Figura formada a partir de 20 linhas aleatórias
capturadas de cada quadro do trecho do filme analisado.

Após a criação desta imagem mostrada na Figura 16, aplicamos a Transformada wavelet,
através de funções existentes no Matlab, que nos retorna imagens com maior definição dos detalhes
da imagem, o que nos proporciona maior facilidade em encontrar o scratch. Na Figura 17 a seguir,
podemos observar a aplicação da transformada wavelet no nível 1 na Figura acima, e o retorno dos
coeficientes de aproximação horizontal, vertical e diagonal. Como nosso objetivo aqui é encontrar
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scratches e eles são verticais, os coeficientes de aproximação verticais são os que mais nos
interessam.

Figura 17: Transformada Wavelet - coeficientes de aproximação

Depois da aplicação da transformada wavelet, onde obtemos os coeficientes de aproximação
verticais, o sistema aplica um filtro nessa imagem. O filtro utilizado aqui é um filtro de média que
vai realçar as características da imagem sem alterar seus valores médios. Na figura a seguir
podemos ver os coeficientes verticais, apresentados na figura acima, após passar por um filtro de
média de tamanho 5x5.
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Figura 18: Aplicação do filtro de média nos coeficientes de
aproximação verticais, obtidos a partir da transformada Wavelet

Após isso, a imagem dos coeficientes verticais já filtrada passa por um limiar de 70%, que é
a próxima etapa do sistema. A limiarização é feita para que os pontos em branco sirvam de entrada
para a próxima etapa, a Transformada Hough.
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Figura 19: Aplicação de limiar na imagem filtrada

Podemos ver na Figura 19 que após a aplicação do limiar os pontos em branco da imagem
ficam muito mais evidentes e o scratch é destacado. Na figura a seguir, temos a aplicação da
transformada Hough para encontrar linhas na imagem com limiar.
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Figura 20: Aplicação da transformada Hough na imagem filtrada e limiarizada

Ao fim da execução o sistema nos retorna uma lista onde podemos ver todos os resultados
obtidos por ele, possibilitando assim nossa análise e conclusão de sua eficiência. Os dados que a
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estrutura resultado nos retorna são os dados do filme e do scratch: qual é o filme, qual trecho
daquele filme, em quantos quadros o scratch está presente, como o sistema cria scratches aleatórios
a estrutura nos mostra também qual o número daquele scratch, a coluna onde o scratch realmente se
encontra, os quadros onde ele inicia e termina, quantas linhas são utilizadas para criar a nova
imagem, qual a transformada wavelet e o nível em que é utilizada, o tamanho do filtro de média
usado, uma váriável binária que diz se encontrou ou não algum scratch e por fim o local onde o
sistema encontrou o scratch com quadro de início, quadro de fim e coluna.

Figura 21: Lista de resultados que o sistema retorna ao fim de sua execução.

4.2 Testes realizados
Para verificar a eficiência do sistema, foram realizados testes com diferentes filmes e
diferentes combinações de parâmetros. Utilizamos três filmes antigos: Invisible Ghost – 1941; A
Night in the Show – 1915; e Le Voyage dans la Lune – 1902. De cada filme foram utilizados quatro
trechos diferentes para que as características que variam com as cenas permitissem que o sistema
fosse testado em diversas situações distintas.
Para melhor controle das condições dos testes, foram utilizados problemas articiais.
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4.2.1 Testes realizados para a detecção dos blotches
Inicialmente temos a criação do blotch que será utilizado nos testes. O blotch é criado de
maneira artificial e depois é inserido em um local e quadro aleatório do filme. Na Figura 22
podemos observar a imagem sem o blotch. Na Figura 23 temos uma visão tridimensional do blotch
e na Figura 24 temos a imagem original da Figura 22 com o blotch da Figura 23 inserido.

Figura 22: Imagem original - sem blotch
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Figura 23: Visão 3D do blotch criado

Figura 24: Imagem com blotch artificial adicionado
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Os testes realizados na detecção dos blotches, foram a inclusão do blocth em diferentes
trechos dos filmes e em locais aleatórios nos quadros.

4.2.2 Testes realizados para a detecção dos scratches
Para testar a detecção dos scratches, os testes tiveram um pouco mais de parâmetros. Além
dos diferentes filmes e trechos, os scratches foram inseridos em quatro diferentes quantidades de
quadros (5, 10, 15 e 20). A nova imagem criada a partir de linhas aleatórias dos quadros do filme
teve três diferentes quantidades (10, 15 ou 20 linhas). Testamos três diferentes transformadas
wavelet (haar, coiflet e daubechies) cada uma nos níveis 1 e 2 e por fim, utilizamos de três
diferentes tamanhos dos filtros de média (5x5, 10x10 e 15x15).

4.3 Resultados
No sistema criado para a detecção dos scratches, foram obtidos no total 12960 resultados
combinando todas as variáveis envolvidas, destes, 8375 encontraram algum scratch (verdadeiro ou
não). Para diferenciar os acertos dos falsos positivos, será usada uma margem de erros de 10 pixels
para mais e para menos para a localização da coluna; e 3 quadros para mais e para menos para a
localização do quadro. Nesta situação, o número de testes positivos, ou seja, dentro da margem de
erros foi de 1896. Isso nos mostra que do total de resultados obtidos 14,63%

encontraram

resultados dentro da margem de erros, e dos resultados encontrados, o número de resultados dentro
da margem de erros corresponde a 22,64%.
A partir das tabelas abaixo podemos observar os percentuais de acerto com cada parâmetro
utilizado.

Quadros com Scratch
Número de quadros

5

10

15

20

Resultados encontrados

262

549

566

519

13,82%

28,96%

29,85%

27,37%

dentro da margem de erros
Valor percentual aproximado

Tabela 1: Percentual de acertos de diferentes número de quadros com scratch
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Resultados Obtidos
Número de quadros com scratch
566

549

600

519

Resultados obtidos

500
400
300

262

200
100
0
5

10

15

20

Quadros com scratch

Figura 25: Gráfico dos resultados obtidos com diferentes números de quadros com scratch

Podemos perceber na Figura 25 que os valores encontrados para cada valor utilizado são
bastante próximos, mas como esperado, o quão menor for o número de quadros onde scratch estiver
presente menor será a taxa de acerto do programa, mas isso pode ser melhorado aumento o número
de linhas obtidas de cada quadro para ser criada a nova imagem. É claro que em um filme com erros
que não foram criados com o próprio sistema, como foi feito aqui, não temos esse controle, mas a
partir destes dados podemos ter ideia de como o sistema funcionará.

Número de linhas obtidas de cada quadro
Número de linhas

10

15

20

Resultados encontrados

530

636

730

27,96%

33,55%

38,51%

dentro da margem de
erros
Valor percentual
aproximado
Tabela 2: Percentual de acertos de diferentes número de linhas que formam a nova imagem
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Resultados obtidos

Resultados obtidos

Número de linhas obtidas de cada quadro
800
700
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10
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20

Número de linhas

Figura 26: Gráfico dos resultados obtidos com diferentes números de linhas obtidas de cada quadro
analisado.

O número de linhas que será capturada em cada quadro é um dos parâmetros mais
importantes neste sistema. Conforme nos mostra a Tabela 2 e a Figura 26, quanto mais linhas,
maiores serão os resultados positivos, pois assim o scratch ficará maior na imagem auxiliar e
facilitará a identificação com os parâmetros seguintes.
Para os testes com diferentes funções Wavelets, os resultados podem ser vistos no gráfico da
imagem a seguir.

Resultados Obtidos
Transformadas Wavelets utilizadas
Resultados obtidos

1500

1120

1000
500

388

388

0
Haar

Coiflet

Daubechies 1

Transformada Wavelet

Figura 27: Gráfico dos resultados obtidos utilizando diferentes Transformadas Wavelet
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Podemos observar claramente na Figura 27 que, para esta aplicação, a transformada que
mais se adequa ao que precisamos é a Coiflet, sendo a que mais encontrou resultados e dentro da
margem de erros. Na Figura 28 podemos ver que a transformada que mais evidencia o scratch é a
da primeira imagem, Coiflet. Na duas seguintes, Haar e Daubechies, é possível visualizá-lo, mas a
imagem se torna mais confusa e as características do scratch não são totalmente preservadas.

Figura 28: Comparativo entre as Transformadas Wavelet testadas: (a) Coiflet; (b) Haar; (c) Daubechies.

Para os níveis da transformada Wavelet, temos o cenário com maior diferença, como pode
ser visto na Figura 29 abaixo:
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Resultados Obtidos

Resultados obtidos

Nível da Transformada Wavelet utilizada
2000

1655

1500
1000

241

500
0
Nível 1

Nível 2
Nível da transformada

Figura 29: Gráfico dos resultados obtidos utilizando diferentes niveis da Transformada Wavelet

Podemos observar na Figura 30 que o nível 1 é o que mais nos satisfaz no que precisamos.
Apesar do scratch ser visível nos dois níveis utilizados, é perceptivel que no nível 1 as
características do scratch são melhores destacadas, enquanto que no nível 2 ele se assemelha muito
com o resto da imagem. Isto não quer dizer que no nível 2 não seja possível encontrar scratches,
apenas que os resultados positivos são menos frequentes nesse nível. A Transformada Coiflet em
nível 1 é a que mais apareceu entre os resultados encontrados na margem de erros, a que melhor nos
deu o resultado que precisávamos.
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Figura 30: Comparativo entre os níveis da Transformada Wavelet: (a) nível 1; (b) nível 2.
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Tamanho dos filtros de média
Tamanho

5x5

10x10

15x15

Resultados encontrados

1165

471

258

61,44%

24,85%

13,61%

dentro da margem de
erros
Valor percentual
aproximado
Tabela 3: Percentual de acertos - tamanho dos filtros de média

Resultados Obtidos
Tamanho dos filtros de média utilizados
1165
1200
Resultados obtidos

1000
800
471

600

258

400
200
0
5x5

10x10

15x15

Tamanho do filtro

Figura 31: Gráfico dos resultados obtidos utilizando diferentes tamanhos de filtros de média

O filtro que deixou mais evidente o scratch na imagem para a detecção foi o de tamanho
5x5. Com a Tabela 3 e a Figura 31 podemos perceber que os resultados encontrados pelos outros é
bastante inferior, tornando assim o filtro 5x5 o melhor utilizado neste sistema.
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Figura 32: Comparativo entre os filtros de média testados: (a) filtro de tamanho 5x5; (b) filtro de tamanho
10x10; (c) filtro de tamanho 15x15.

Na Figura 32, temos um exemplo da diferença entre os filtros de diferentes tamanhos
utilizados. Como visto na Figura 32 - (a), o filtro 5x5 é o que melhor define o scratch enquanto os
outros, 10x10 e 15x15, vão diminuindo suas características na maioria dos casos.
Nas Imagens a seguir vamos analisar os gráficos com os valores encontrados dentro das
margens de erro utilizadas para medir a eficácia do sistema.
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Resultados Obtidos
Taxa de erros - pixels para mais e para menos
324

350

280

Quantidade encontrada

300
250
200

156
123

150

118

149

64

100

49
34 22 47 31
50 15 16 17

149

118
77
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Figura 33: Gráfico da taxa de erro encontrada na localização da coluna onde o scratch se encontra

Podemos perceber na Figura 33 que dentro da nossa margem de erro de 10 pixels, para mais
e para menos, o que mais aparece é o de 5 para mais, representando um total de aproximadamente
17,08% do total de resultados dentro desta margem. Nesta simulação, 156 resultados encontraram o
valor exato da coluna onde o scratch se encontrava, isso representa 8,23% dos resultados
encontrados.

Resultados obtidos

Quantidade encontrada

Taxa de erro - quadro início
1437

1500
1000
500

261
62

22

48

37

29

0
-3

-2

-1

0

1

2

3

Valor encontrado

Figura 34: Gráfico da taxa de erro encontrada na localização do quadro de início onde o scratch se encontra
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Na Figura 34, podemos observar que a taxa de erros de quadro de início de scratch tem uma
margem menor, pois 75,80% dos resultados encontrados, encontram o scratch em um quadro antes
do que ele deveria ser encontrado. O valor percentual de quadros encontrados exatamente onde o
scratch inicia é de 13,76%.

Resultados obtidos
Taxa de erro - quadro fim
1600

1428

Quantidade encontrada

1400
1200
1000
800
600
400
200

181

63

176
23

15

10

0
-3

-2

-1

0

1

2

3

Valor encontrado

Figura 35: Gráfico da taxa de erro encontrada na localização do quadro de fim onde o scratch se encontra

Resultados encontrados dentro da taxa de erro para quadro onde o scratch termina que mais
foram encontrados representam 75,32% podem ser observados na Figura 35, e são os que indicam
que o scratch termina um quadro antes de realmente terminar. O valor percentual dos resultados que
encontraram o quadro de fim do scracth exatamente onde ele se encontra, representa 9,30% dos
resultados encontrados.
A partir destes resultados apresentados nas tabelas e gráficos podemos definir quais foram os
melhores parâmetros utilizados no sistema, os quais nos proporcionaram resultados melhores e mais
objetivos.
O sistema proposto para a detecção dos blotches apesar de ser mais simples e testar menos
parâmetros, nos trouxe um grau muito maior de acertos. Nos testes realizados não foram
encontrados problemas na detecção e todos foram encontrados normalmente. O que muda é que
com a filtragem a área encontrada é um pouco menor do que a do blotch real, mas com uma
diferença mínima de pixels. A localização de em que parte do quadro e em qual quadro do filme o
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problema está não encontraram problemas em serem detectadas.
Não podemos dizer que nosso sistema é 100% eficaz na detecção de blotches, mas sim que
em nossos testes ele foi eficiente. Talvez seja necessário que se pense em outros tipos de testes para
verificar novos resultados para este sistema.

4.4 Conclusões
Depois de toda a análise feita de parâmetros e combinação de parâmetros para a detecção
dos scratches podemos concluir para a nossa aplicação qual for a melhor combinação de resultados
de parâmetros. A partir desta conclusão criamos uma simulação mais objetiva, onde utilizamos
apenas estes parâmetros que se destacaram como melhores, os quais são: 20 linhas capturadas em
cada quadro para a criação da imagem auxiliar, transformada wavelet coiflet em nível 1 e filtro de
média de tamanho 5x5. Com esta configuração, o sistema nos dá um total de 240 resultados, dos
quais 184 encontram scratches e destes, 143 encontraram resultados dentro da margem de erros.
Temos então, um total aproximado de 77,72% de resultados encontrados dentro das margens de erro
nos resultados onde algum scratch foi encontrado.
Para o sistema de detecção de blotches, concluimos que é necessário que sejam pensados
novos testes para que a eficácia seja comprovada. É possível que exista alguma situação onde o
sistema não encontre o problema. Mas ainda assim acreditamos que a taxa de acerto continue alta.
Podemos concluir então que temos um sistema de detecção de blotches, aqui, com eficácia
totalmente satisfatória e um sistema de detecção de scratches com uma eficácia de 77,72%, o que é
uma margem de acerto relativamente grande.
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5 CONCLUSÕES GERAIS
Este trabalho apresentou a utilização em conjunto das transformadas Wavelet e Hough para
auxiliar na detecção de scracthes e de uma ferramenta de comparação para a detecção de blocthes
em filmes antigos. A detecção dos problemas é uma parte muito importante na restauração dos
filmes antigos, pois se o problema não for corretamente detectado, não é possível corrigi-lo.
Mesmo sendo este um trabalho inicial na detecção de problemas em filmes antigos,
podemos considerar que obteve resultados bastante positivos, o que mostra que o processamento de
imagens digitais é promissor na área de restauração de filmes antigos.

5.1 Trabalhos futuros
O trabalho aqui apresentado nos mostra a importância da preservação dos filmes antigos e
como isso pode ser facilitado quando o filme é armazenado de maneira digital. No entanto, para que
esse armazenamento seja eficiente, é necessário que os problemas destes filmes sejam corrigidos. A
identificação dos problemas é parte muito importante no processo de restauração, mas é apenas uma
parte do processo. A sugestão é que novos testes sejam pensados para a detecção dos blotches e a
detecção dos scratches seja aprimorada, talvez com novos parâmetros ou ideias de melhora para os
propostos aqui. Além disso, alguns desenvolvimentos serão propostos para dar continuidade e
aprimorar este trabalho.
•

Corrigir os erros detectados: este trabalho focou na detecção dos problemas. Ainda são
necessários o estudo de técnicas de predição para que as áreas afetadas sejam reconstruídas
com a maior precisão possível.

•

Detectar erros reais: é importante frisar que os resutaldos obtidos levaram em consideração
defeitos artificialmente introduzidos, e testes devem ser realizados a partir de problemas
reais.
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