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1 Visão global

Os autores desenvolveram um método para detectar fraudes imagens baseado na alteração de propriedades

estat́ısticas deixadas pelos filtros de interpolação de cores (Color Filter Array) que a grande maioria das

câmeras usa para gerar imagens.

2 Resumo

A maioria das câmeras digitais capturam imagens em cores usando um único sensor em conjunto com uma

matriz de filtros de cor. Assim, apenas um terço das amostras em uma imagem colorida são capturados pela

câmera, os outros dois são interpolados. Essa interpolação apresenta correlações espećıficas entre amostras

em uma imagem colorida.

Ao modificar essas imagens, essas correlações são destrúıdas ou alteradas. Os autores descrevem a forma

dessas correlações e propõem um método que os quantifica e estima em qualquer parte da imagem.

O filtro de cores (CFA) mais utilizado, o Bayer array, emprega três filtros de cores: vermelho, verde e

azul. Como apenas uma amostra de cor é gravado em cada um dos pixels (Figura 1), as outras duas amostras

devem ser estimadas a partir das amostras vizinhas, a fim de obter um canal de três cores para cada pixel.

2.1 Filtros de cores

Dos vários filtros existentes, os outores escolheram 6, brevemente explicados nas seções abaixo.

2.1.1 Bilinear and Bicubic

Estima cada canal de cor independentemente baseando se na combinação dos vizinhos da mesma cor (pode

simplesmente escolher a intensidade do vizinho mais próximo ou fazer uma combinação bilinear ou bicúbica

deles). Assim, para estimar cada cor, temos a Figura 2.

Onde os hr, hgehb são os filtros de tamanho N + 1xN + 1 e R̃, G̃ e B̃ são definidos como na Figura 3.
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Figura 1: Porção de uma umagem CFA obtida de um Bayer array.

Figura 2: Fórmulas dos CFAs lineares

Figura 3: Fórmula dos dados não interpolados

2.1.2 Smooth Hue Transition

A interpolação Smooth hue transition é baseada na suposição de que tonalidade da cor varia suavemente em

imagens naturais e pode ser considerada constante em uma pequena vizinhança. Hue (matiz) é definida como

a relação entre o componente de crominância (vermelho ou azul) e o componente de luminância (Verde).

O algoritmo interpola o canal de verde usando Bilinear Interpolation e os canais de vermelho e azul são

estimados conforme a fórmula (Figura 4) abaixo.

Figura 4: Fórmula das matizes de azul e vermelho na Smooth Hue Transition
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2.1.3 Median Filter

A interpolação Median Filter é um processo de dois passos. Primeiramente estima-se as intensidades das

cores usando bilinear interpolation. Depois as diferenças de pares dos canais interpolados (ou seja, vermelho

menos verde, vermelho menos azul, verde e menos azul) são filtrados pela mediana conforme Figura 5, abaixo.

Figura 5: Exemplo de interpolação de cores por Median Filter

Onde, por exemplo, Mrg é a diferença das medianas de filtro de Vermelho e Verde.

2.1.4 Gradient-Based

A interpolação Gradient Based é um método de múltiplos passos que preserva a informação de bordar

tentando evitar a interpolação entre as bordas. Para tal, ele compara as derivadas no eixo vertical e horizontal

da imagem conforme a Fórmula 6 para o pixel Verde em 3,3.

Figura 6: Exemplo de interpolação por Gradient-Based do pixel G(3,3)

Onde H3,3 = |r3,5 + r3,1 − 2r3,3| e V3,3 = |r1,3 + r5,3 − 2r3,3|.
Para um ponto azul ou vermelho, pega-se, por exemplo para um vermelho, pega-se a diferença entre os

canais R̃ e G, interpola-se linearmente essa diferença e adiciona-se, de volta, o canal G, conforme a figura

abaixo para o ponto 4,4 (Figura 7.

Figura 7: Exemplo de interpolação por Gradient-Based do pixel R(4,4)

2.1.5 Adaptive Color Plane

A interpolação Adaptive color plane é uma modificação da Gradient-based que inclui derivadas para estima-

tivas de vermelho e azul.

A iterpolação para o canal verde continua igual, mas para os outros canais ela depende da sua localização

no CFA. Nos locais onde as amostras mais próximas da crominância estão na mesma linha ou coluna, um

procedimento não-adaptativo com os termos de correção de segunda ordem é empregado. Entretanto, se nos

locais onde os vizinhos mais próximos de crominância são localizados na diagonal, um processo de adaptação

é utilizado, no ponto 4,4, por exemplo os cálculos seriam como na figura 8 e 9, abaixo.
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Figura 8: Exemplo das derivadas diagonais do Adaptive Color Plane do pixel R(4,4)

Figura 9: Exemplo de interpolação por Adaptive Color Plane do pixel R(4,4)

2.1.6 Threshold-Based Variable Number of Gradients

Para cada pixel, oito estimativas (N, S, W, E, NW, SW, NE, SE) de gradiente são primeiramente computadas

utilizando amostras de uma vizinhança de 5x5 do CFA da imagem. Estas estimativas são calculadas de forma

ligeiramente diferente, dependendo da amostra de cor no pixel em análise: crominância (vermelho e azul) ou

luminosidade (verde). Por exemplo, para o ponto NE3,3 ficaria assim como na Figura 10.

Figura 10: Estimativa em NE3,3

A mesma coisa é feita com as interpolações lineares de cada cor, por exemplo, para o ponto 3,3 teŕıamos

a Figura 11.

Figura 11: Interpolações em 3,3

E escolhe-se, então um threshold Tx,y = k1minGx,y+k2(maxGx,y−minGx,y) e calcula-se Ravg
x,y , G

avg
x,y , B

avg
x,y

como a média dos canais interpolados que ficaram abaixo do threshold. Estima-se, então, a cor por, por

exemplo no ponto 3,3 para verde: G(3, 3) = r3,3 + (Gavg
3,3 −Ravg

x,y ).
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2.2 Expectation/Maximization Algorithm

Ao se analisar uma imagem, não se sabe a forma espećıfica das correlações entre os pontos. Tampouco sabe-se

quais pontos são correlacionados aos seus vizinhos. Para estimar simultaneamente estas duas informações o

autor usou o algoritmo de exceptation/maximization.

Seja f(x, y) um canal de cor (vermelho, verde ou azul) de uma imagem interpolada com um CFA. Primeiro,

assume-se que cada amostra em f(x, y) pertence a um de dois modelos:

(1) M1, se a a mostra possui correlação linear com seus vizinhos e satisfaz:

f(x, y) =

N∑
u,v=−N

αu,vf(x+ u, y + v) + n(x, y) (1)

onde os parâmetros do modelo são dados pelos coeficientes lineares −→α = αu,v| −N ≤ u, v ≤ N , onde

N ∈ Z e α0,0 = 0, e n(x, y) denota amostras independentes e identicamente distribúıdas obtidas através de

uma distribuição gaussiana de media zero e variância σ2

(2) M2, se a amostra não está correlacionada aos seus vizinhos, ou seja, é gerada por um processo de

outlier.

O algoritmo consiste na iteração de dois passos:

(1) no passo-E estima-se a probablidade de cada amostra pertencer a cada modelo. A probabilidade de

uma amostra de f(x, y) percenter ao modelo M1 é estimada usando a regra de Bayes:

Pr{f(x, y) ∈M1|f(x, y)} =
Pr{f(x, y)|f(x, y) ∈M1}Pr{f(x, y) ∈M1}∑2

i=1 Pr{f(x, y) ∈Mi}Pr{f(x, y) ∈Mi}
(2)

onde assume-se, inicialmente, que Pr{f(x, y) ∈ M1} = 1/2 e Pr{f(x, y) ∈ M2} = 1/2. Na primeira

iteração, os coeficientes −→α são escolhidos aleatoriamente.

(2) no passo-M estima-se a forma das correlações entre as amostras. A probabilidade de se observar uma

amostra f(x, y) sabendo que ela foi gerada pelo modelo M1 é dada por:

Pr{f(x, y)|f(x, y) ∈M1} =
1

σ
√

2π
exp

− 1

2σ2

f(x, y)−
N∑

u,v=−N

αu,vf(x+ u, y + v)

2
 (3)

Neste passo, portanto estima-se a variância σ2. Para a probabilidade de se observar uma amostra gerada

pelo modelo outlier, assume-se uma disitrbuição uniforme. Uma nova estimativa para −→α é gerada usando

quadrados mı́nimos ponderados, minimizando

E(−→α ) =
∑
x,y

w(x, y)

f(x, y)−
N∑

u,v=−N

αu,vf(x+ u, y + v)

2

(4)

onde os pesos w(x, y) ≡ Pr{f(x, y) ∈M1|f(x, y)}.
Estes dois passos são executados iterativamente até −→α convergir para um valor estável. Este valor

maximiza a verossimilhança das amostras.

2.3 Resultados

O algoritmo expectation/maximization foi aplicado a diversas imagens com diferentes tipos de interpolação

CFA (Figura 12). Uma transformada de Fourier é então aplicada ao mapa de probabilidades resultante, o

que permite observar certos picos, que indicam a presença de regularidades estat́ısticas nas imagens. Quando
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o mesmo procedimento é realizado utilizando uma imagem sem interpolação CFA, o resultado final é uma

nuvem, onde não se observam picos.

Para demonstrar a capacidade da técnica de detectar alterações nas imagens, o autor apresentou dois

experimentos. No primeiro (Figuras 13 e 14), é mostrada uma imagem aparentemente homogênea, mas na

verdade composta de uma parte com interpolação CFA e outra sem interpolação. Ao examinar as duas

diferentes áreas da imagem a transformada de Fourier novamente revela picos na porção interpolada e uma

nuvem na porção não interpolada.

No segundo experimento (Figura 15), uma imagem é alterada para apagar as marcas na lataria de um

automóvel. Como as regularidades da interpolação são destrúıdas durante o processo, a transformada de

Fourier das áreas alteradas não possui picos.

Os testes foram repetidos para diferentes tipos de interpolação CFA. Em todos os casos não houve a

presença de falsos positivos. Nos gráficos abaixo é mostrada a porcentagem de detecção de alterações nas

imagens em função da qualidade da compressão JPEG. É posśıvel perceber que o algoritmo é mais eficaz

para imagens com melhor qualidade. Isto ocorre porque a compressão JPEG introduz rúıdo, o que acaba por

destruir as correlações introduzidas pela interpolação CFA.

3 Contribuições

A maioria das câmeras digitais possuem apenas um sensor e, por isso, fazem uso de interpolação para

obter valores RGB para todos os pontos. Essa interpolação introduz regularidades estat́ısticas na imagem,

e a ausência ou presença destas regularidades em certas regiões pode indicar que a imagem foi adulterada.

Foi mostrado que a técnica apresentada no artigo é capaz de detectar as correlações para vários tipos de

interpolação, desde que a imagem não seja comprimida ou sofra uma compressão de qualidade razoável.

4 Defeitos/Desvantagens

A proposta do artigo é interessante, pois permite detectar alterações em imagens sem recorrer a métodos

como, por exemplo, a introdução de uma marca d’água. A técnica porém, torna-se cada vez menos útil a

medida que a imagem é comprimida com perda, já que a compressão altera as propriedades estat́ısticas da

imagem como um todo. Outra forma de enganar o algoritmo, esta um pouco mais avançada, seria reaplicar o

CFA e a interpolações após a adulteração da imagem. Apesar disso, a idéia de usar propriedades estat́ısticas

é interessante e pode abrir caminho para formas mais avançadas de detecção de adulterações.

5 Trabalhos correlatos

5.1 Exposing Digital Forgeries by Detecting Traces of Re-sampling – Popescu

and Farid. [1]

Relação com o artigo avaliado: Este outro artigo, do mesmo autor, é, de certa forma, complementar ao

artigo examinado. Nele, Popescu procura detectar alterações utilizando as correlações que são introduzidas

pela manipulação das imagens.

Descrição: Operações como alterações de escala, rotação ou esticamento de partes de uma imagem

podem ser feitas para realizar adulterações que, a prinćıpio, são impercept́ıveis a olho nu. Estas alterações,

porém, deixam rastros na forma de regularidades estat́ısticas nas regiões alteradas. O autor propõe a busca

destas regularidades como uma forma de detectar adulterações numa imagem em contraste com o artigo
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Figura 12: Mapas de probabilidade e transformadas de Fourier para alguns dos filtros apresentados no artigo.
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Figura 13: Cena original.

Figura 14: Mapas de probabilidade das imagens compostas geradas a partir da cena original. Pode-se

distringuir facilmente o pedaço adulterado do pedaço original observando-se as transformadas de Fourier.

atual, que propõe a busca da destruição das regularidades introduzidas pelo CFA como forma de detecção de

alterações.

Como já discutido, um ponto fraco compartilhado entre as duas abordagens é a dependência da qualidade

de compressão da imagem. Como as perdas decorrentes da compressão podem bagunçar as correlações na

imagem inteira, fica dif́ıcil distinguir as áreas originais das áreas adulteradas.

6 Extensões

Como o algoritmo de Expectation/Maximization estima, além de quais pontos são correlacionados, o tipo de

correlação entre estes pontos, para dáı criar o mapa de probabilidades, é provável que as transformadas de

Fourier de imagens que forão interpoladas usando a mesma técnica sejam muito parecidos. Esta caracteŕıstica

poderia ser utilizada, portanto, para detectar se uma foto foi tirada por um certo grupo de câmeras que

utilizam aquele tipo de interpolação.

7 Notas

1. Relevância: 7.25
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Figura 15: Adulteração. A transformada de Fourier da esquerda se refere a parte adulterada da imagem,

enquanto a da direita se refere a um pedaço original.

2. Originalidade: 7.5

3. Qualidade cient́ıfica: 7.5

4. Apresentação: 6.75

5. Nota final: 7.25
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Figura 16: Desempenho do algoritmo para diferentes ńıveis de compressão JPEG.
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