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1 Visão global

Os autores propõem um método para a identificação de dispositivo em espećıfico que usa o rúıdo ocasionado

pelo deformidade dos ”wafers”de siĺıcio e o processo de manufutura dos sensores da câmera. O método utiliza

a comparação do rúıdo presente em uma imagem com o rúıdo de referência de uma câmera para realizar a

identificação. A técnica se mostrou consideravelmente mais confiável e promissora que técnicas conhecidas

anteriormente.

2 Resumo

Imagens digitais estão cada vez mais presentes em nosso cotiano, isso torna a identificação de qual dispositivo

capturou uma determinada imagem muito importante, especialmente em tribunais. Uma série de métodos

para identificação já foram propostos, como leitura de cabeçalho EXIF, análise de tabela de quantização

JPEG, análise de um tipo de marca d’água criado na aquisição da fotografia, análise dos pixels mortos em

uma imagem, aprendizado de máquina com imagens obtidas por determinadas câmera, e análise de rúıdo

padrão fixo. Todos esses métodos se mostram limitados ou não robustos suficientes em algum ponto, além de

apresentarem taxas de acerto inaceitáveis para tribunais. No artigo é apresentado um método de identificação

baseado no rúıdo ocasionado pela não uniformidade dos pixels.

O processo de aquisição de uma imagem por um dispositivo inevitavelmente gera rúıdo. Este rúıdo pode

ser dividido em duas partes, o rúıdo fotônico que é uma componente de natureza aleatória do rúıdo e o rúıdo

padrão que é uma componente sistemâtica do rúıdo. O rúıdo padrão pode ser dividido no rúıdo padrão fixo

(FPN) que é ocasionado pela diferença de valores nos pixels quando não expostos à luz e o PRNU (”photo-

responce nonuniformity noise”), que é composto pelo PNU (rúıdo devido a não uniformidade dos pixels) e

pelos defeitos de baixa frequência que são causados pela luz refratada por part́ıculas de poeira e superf́ıcies

ópticas e configurações de zoom.

O algoritmo de identificação de câmera proposto se baseia na obtenção de rúıdo de uma imagem pela

equação (n = I - F(I)), onde I é a imagem F é uma função de ”denoising”baseada em ”wavelet”e n o rúıdo
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da imagem, o rúıdo da imagem é comparado com um rúıdo de referênica que é obtido pela média dos rúıdos

obtidos por várias imagens capturadas por uma mesma câmera, usando esta mesma equação. É utilizada

correlação para concluir se uma imagem foi capturada por um determinado dispositivo ou não verificando o

valor da correlação do rúıdo da imagem com a rúıdo de referência for maior que um determinado limiar.

Foram feitos experimentos para medir a eficácia e robustez da técnica, foram utilizadas nove câmeras

distintas, 320 imagens para cada câmera obtidas nas mais variadas situações. Foram usadas 300 imagens de

cada câmera para obter o rúıdo de referência. No primeiro experimento todas as imagens foram comparadas

utilizando correlação com cada um dos rúıdos de referência, as maiores valores de correlação sempre foram

verificadas quando o rúıdo da imagem foi comparado com o rúıdo de referência da câmera que a capturou,

indicando um grande potencial para o método. Um segundo experimento buscou analisar a influência da

correção Gama no método, foram usadas nas imagens correção Gama de 0,7 e 1,4 as taxas de erro não foram

consideravelmente alteradas, ocorrendo uma piora muito pequena, o dá ind́ıcios que o método seja eficiente

com imagens onde ocorrem esse tipo de pré-processamento. Em um terceiro experimento foi realizado para

analizar a influência de compressão JPEG em qualidades 90, 70 e 50, surpreendentemente foram obtidos

melhores resultados com qualidade 90, quando comparado à imagens sem compressão, as taxas de acerto

tendem a cair com a diminuição da qualidade de compressão, mas em nenhum dos casos as taxas de erro foram

inaceitáveis, o que indica que o método também seja robusto a compressão JPEG. Um outro experimento

media a eficácia do método com imagens recortadas e com compressão JPEG, os resultados obtidos indicam

que o método deve ser robusto a esta situação, entretanto os valores de correlação cairam consideravelmente

para imagens com fator de compressão menor. O último experimento visava verificar a robustez do método

quando usado com imagens adquiridas em diferentes peŕıodos de tempo, a variação dos valores de correlação

variaram muito pouco para imagens obtidas em diferentes peŕıodos de tempo, o que leva a concluir que o

método também deve ser robusto para imagens obtidas em diferentes peŕıodos de tempo.

O artigo também traz alguns métodos contra forense que podem ser utilizados para evitar a identificação

pelo método apresentado. Um modo seria simplesmente passar a imagem em um filtro ”deinoising”, assim

retirando o rúıdo e impedindo a identificação, outro modo seria realizar operações de dessincronização como

rotação, seguida de redimenssionamento ou algum filtro o que afetaria consideravelmente a precisão do

método. Também seria posśıvel fazer com que uma imagem obtida por uma determinada câmera parecesse

que foi obtida por outra câmera, isso poderia ser feito adicionando um rúıdo de referência de uma câmera

qualquer em uma imagem ou apenas extraindo o rúıdo de uma imagem e adicionando em outra imagem.

3 Contribuições

O artigo traz um método para a identificação de dispositivo em espećıfico que através de experimentação se

mostrou bem mais eficiente e promissor que os outros métodos anteriores a ele. A técnica visa analisar uma

caracteŕıstica particular de cada câmera que é o PNU e fazer a identificação através dele. O artigo também

faz uma série de experimentos que visam mostrar a robustez do método, além de descrever algumas técnicas

contra forenses que podem ser utilizadas contra essas técnicas.

4 Defeitos/Desvantagens

Os experimentos realizados levam em conta um conjunto muito pequeno de câmeras, não foram realizados

testes com imagens de câmeras que não estavam no banco de imagens. Também não foram realizados

experimentos com recortes de imagens com resoluções pequenas como 128x128.
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5 Trabalhos correlatos

5.1 Methods for identification of images acquired with digital cameras – Zeno

J. Geradts et al. [1]

Relação com o artigo avaliado: esse trabalho é um estudo inicial sobre a origem e o comportamento dos

rúıdos em câmeras digitais. Pode ser considerado um precursor do artigo avaliado, uma vez que prôpos já

em 2001 a idéia de se identificar o dispostivo pelo rúıdo deixado nas imagens.

Descrição: Neste artigo, os autores estudam alguns modelos de câmera dispońıveis no mercado na época,

e o modo de operação dos sensores CCD neles utilizados. O objetivo é tentar entender, a ńıvel de hardware,

como ocorrem os defeitos no sensor e quais efeitos eles produzem na imagem final. Os defeitos apontados

foram:

1. Point defects: desvio proporcional de até 6

2. Hot point defects: rúıdo aditivo 10x maior que o normal

3. Dead pixels: pixels com baixa ou nenhuma resposividade

4. Cluster defects: agrupamento de point defects

Eles verificaram também que estes rúıdos persistem na imagem mesmo após pós-processamentos dentro

das câmeras, em operações como ajuste de branco e compressão JPEG. Sendo assim, os autores levantaram

a hipótese que esses rúıdos poderiam ser utilizados para identificar o dispositivo de origem. Baseado nessa

teoria, propuseram a utilização medidas estat́ısticas para relacionar as imagens e as câmeras, obtendo algum

êxito (não informam as taxas de acerto), abrindo, assim, caminho para novas pesquisas na área.

Apesar do sucesso obtido, os autores apontaram também diversos pontos negativos, ou fatores compli-

cadores nessa abordagem. Entre eles, podemos citar:

1. Algumas câmeras não possuem pixels defeituosos, ou contam com métodos para cancelamento de rúıdo.

2. Os rúıdos variam de acordo com a temperatura a qual a câmera esta exposta.

3. Operações de pós-processamento intesivas (compressão alta, por exemplo) deterioram as taxas de acerto.

Estes problemas viriam a ser o principal alvo de estudo nos trabalhos subsequentes.

5.2 1 – Blind source camera identification – Mehdi Kharrazi et al. [2]

Relação com o artigo avaliado: Resolvem o mesmo problema de identificação do dispositivo de origem,

porém com outra técnica. Não utilizam o rúıdo como parâmetro e nem correlação como técnica de identi-

ficação. Ao invés disso, extraem um vetor de caracteŕısticas das imagens e treinam um classificador para

identificar a câmera.

Descrição: A abordagem adotada pelos autores neste artigo é diferente. Primeiro, eles procuraram

estabelecer quais caracteŕısticas de uma imagem seriam relevantes para identificar de qual câmera ela veio.

Isso foi feito de modo aparentemente emṕırico, guiado pelo conhecimento do processo de captura dentro de

uma câmera e a inferência de como ele afeta a imagem final. Ao todo, foram levantadas 34 caracteŕısticas,

dentre elas:

1. Média RGB
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2. Correlação RGB

3. Distribuição dos vizinhos, procurando mapear a sensibilidade

4. Energia, procurando mapear a correção de branco

5. Wavelet domain statistics

6. Image Quality Metrics

As cŕıticas ficam quanto a natureza emṕırica da escolha destas caracteŕısticas e, principalmente, pela

escolha de métricas de qualidade de imagem, um conceito um tanto quanto relativo. Apesar disso, os

resultados experimentais não foram ruins.

Esse vetor de caracteŕısticas foi utilizado para treinar um classificador SVM. Utilizando um conjunto de

5 câmeras e 300 imagens por câmera (2/5 para treino e 3/5 para testes) obteve-se uma taxa de acerto de

cerca de 88%.

Finalmente, os autores concluem que os resultados são animadores, mas ainda há diversos pontos de

melhora. É necessário testar com um conjunto maior de câmera e imagens, de modo a cobrir o maior número

de cenas e texturas diferentes posśıveis. Além disso, outros tipos de caracteŕısticas poderiam ser testadas

para avaliar seu resultado.

6 Extensões

O artigo abre possibilidades para diversas extensões. O método usa correlação para identificar as imagens, a

técnica poderia tentar ser melhorada modificando usando alguma outra operação que não a correlação para a

identificação. Também seria posśıvel tentar algum aprendizado de máquina com os rúıdos e tentar dessa forma

realizar a identificação. Outra possibilidade seria tentar melhorar o de alguma forma o rúıdo estráıdo das

imagens, já que os rúıdos extraidos geralmente sofrem muita interferância dos detalhes da imagem. Também

seria posśıvel extender o conjunto de testes para mais câmeras e também usar nos testes câmeras que não

tem imagens no banco de imagens.

7 Notas

1. Relevância: 9.0

2. Originalidade: 9.0

3. Qualidade cient́ıfica: 8.0

4. Apresentação: 8.0

5. Nota final: 8.5
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