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1 Visão global

Lin et al. propõe um método para detecção de imagens adulteradas através da função de resposta da câmera.

Calcula-se a função de resposta da câmera a partir das bordas (linhas de transição na imagem) procurando

por regiões inconsistentes.

2 Resumo

A função de resposta da câmera é uma função de mapeamento da irradiância (luz incidente) em um ponto da

imagem para o valor do pixel correspondente àquele ponto. As bordas, quando discretizadas, apresentam car-

acteŕısticas de combinação linear de suas regiões vizinhas. Os sensores ópticos funcionam quase linearmente,

contudo os pixels resultantes não são proporcionais à quantidade de luz incidente. Algumas das razões para

isso seriam:

• A conversão de analógico para digital pode não ser feita linearmente.

• Posśıveis pós-processamentos (correção Gamma, balanceamento de brancos, etc.), em câmeras que

salvam a imagem em JPEG, TIFF.

Baseados nessa informação, os autores propõe um método para utilizar a função de resposta da câmera

para identificar adulterações na imagem, pois, em sensores CCD a função de resposta é a mesma para todas

as regiões da imagem. Assim, seleciona-se bordas ao longo da imagem, e checa-se as consistências entre as

mesmas.

Para o cálculo da função de resposta da câmera, os autores utilizam o algoritmo proposto em [3], que

detecta a inversa da função de resposta da câmera a partir de blocos selecionados em regiões de bordas das

imagens, desde que a região obedeça as seguintes propriedades:

• As cores das áreas das duas regiões particionadas pela borda devem ser as mais próximas posśıveis

entre si.
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• A variância das cores dentro das regiões deve ser a menor posśıvel.

• A diferença entre as cores médias das regiões particionadas pela borda deve ser a maior posśıvel.

• As cores dos pixels dentro da região de borda devem estar entre as cores das duas regiões particionadas.

Define-se o que é uma função de resposta normal a partir de um banco de dados de funções de resposta

de câmera, DoRF [1, 2], as propriedades esperadas são as seguintes:

• Devem ser monotonicamente crescentes.

• Após uma suavização, deve ter no máximo um ponto de inflexão.

• Os três canais de cor devem ser próximos entre si.

Os resultados aplicados no treinamento são as sáıdas do algoritmo que extrai a normalidade ou não de

uma função de resposta de câmera, seguindo as propriedades listadas acima. Utilizando o classificador SVM

em cima de exemplos do DoRF como positivos e exemplos de adulterações como negativo. O classificador

retorna como resultado o ńıvel de confiança para as imagens. Quanto maior o módulo do ńıvel de confiança,

maior é a confiança. Uma confiança negativa, indica anormalidade, do mesmo modo, uma confiança positiva

indica normalidade.

O algoritmo possui algumas limitações. As imagens devem ser de alto constraste e conter bordas cujas

regiões divididas sejam homogêneas, para uma maior seleção de blocos. Mesmo se essas caracteŕısticas forem

satisfeitas, se a composição for feita a partir de imagens de uma mesma câmera o algoritmo pode falhar.

Além disso, é necessária uma boa distribuição da seleção de blocos para análise, entre objeto, fundo e bordas

suspeitas.

Câmeras que utilizem funções de resposta variáveis (e.g. HP photosmart e câmeras utilizando sensor

CMOS), ao longo da imagem serão classificadas erroneamente.

3 Contribuições

A principal contribuição do artigo é a proposição de um novo método de detecção de anomalias em imagens,

com base em uma, até então, não muito explorada caracteŕıstica de diferenciação de câmeras.

A técnica foi proposta por [3] para a calibração radiométrica da câmera, e a parte relativa a estimação

da função de resposta da câmera ainda não havia sido aplicada para o cenário forense.

4 Defeitos/Desvantagens

O artigo parece correto tecnicamente porém não demonstra grandes inovações técnicas, apenas combina

técnicas já propostas por outros de uma maneira diferente, exigindo que para a completa compreensão do

artigo, seja necessário buscar informações em outros artigos correlatos.

O artigo não mostra uma quantidade de resultados razoável para que seja posśıvel uma maior confiança

na robustez do método. Não é apresentada nenhuma relação entre os resultados e os falso-positivos e falso-

negativos, por exemplo.

Não apresenta as caracteŕısticas do treinamento do classificador SVM, como tamanho do conjunto de

treinamento e o de testes.

Os autores começam o artigo apontando problemas no método [4] mas não comparam o resultado obtido

com os resultados desse método.

O algoritmo proposto necessita de constante intervenção do usuário para uma detecção mais confiável.
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5 Trabalhos correlatos

5.1 Radiometric Calibration from a Single Image – Lin et al.[3]

Relação com o artigo avaliado: O artigo avaliado utiliza o algoritmo presente neste artigo para o contexto

forense.

Descrição: Neste artigo, Lin et al. apresentam uma abordagem para o cálculo da inversa da função de

resposta da câmera com base em apenas uma imagem.

A irradiância da imagem é uma combinação linear dos pixels vizinhos de uma borda. A função de resposta

de câmera, ao ser constrúıda, acaba levando essa relação linear para uma não-linear, na tentativa de suavizar

as bordas para produzir imagens mais agradáveis quando visualizadas.

Os autores propõe a seleção de blocos ao longo das bordas, de forma a obter qual a distância da imagem

capturada para o modelo linear (a irradiância é uma combinação linear dos pixels). Tentam achar uma função

que minimize essa distância, ao longo dos vários blocos selecionados na imagem.

Os autores assumem um modelo de estimativa Bayesiano, maximum a posteriori (MAP). A partir de

várias funções de resposta de câmera catalogadas no DoRF database, gera-se o modelo de distribuição a

priori dos dados. Então, através da definição de uma função de verossimilhança(likelihood), calcula-se a

função de maximização.

Aplicamos o logaritmo na função de maximização, de modo que ela deverá ser minimizada e não mais

maximizada. Minimiza-se pelo método de Levenberg-Marquardt, quando o algoritmo convergir, utiliza-se

um algoritmo de busca gulosa para refinar o resultado. Desse modo, tem-se como resultado final a inversa

da função de resposta da câmera, que será utilizado para a calibração radiométrica da mesma.

5.2 Exposing Digital Forgeries in Color Filter Array Interpolated Images –

Popescu and Farid.[4]

Relação com o artigo avaliado: Apresentam uma abordagem de detecção de adulterações, apenas uti-

lizando métodos diferentes. No artigo avaliado neste fichamento, o autor faz uma comparação de seu método

com o desenvolvido por Popescu and Farid.

Descrição: A maioria das câmeras digitais atuais utiliza o sensor CCD ou CMOS, com um a matriz de

cores (CFA) do tipo Bayer, onde apenas uma cor é guardada em cada posição de pixel, as outras duas cores

devem ser estimadas de acordo com seus pixels vizinhos para que seja posśıvel obter os três canais de cores

da imagem.

Os autores apresentam diversos modelos de interpolação de cores como, por exemplo, combinação linear

de um pixel com seus vizinhos, que se trata de fazer uma média dos pontos vizinhos conhecidos daquela cor.

A partir desses modelos apresentados, utilizou-se um algoritmo de Maximização da Esperança (EM) para

determinar as amostras que são correlacionadas com seus vizinhos, e como estes se relacionam, assumindo

um modelo linear simples onde cada pixel interpolado é correlacionado com uma soma de diferentes pesos

em uma pequena vizinhança.

Os autores mostram que são capazes de detectar se houve interpolação de CFA na imagem, com base

nessa informação, ao se determinar qual é o algoritmo de interpolação de CFA de uma imagem, caso esta

possua interpolações diferentes para diferentes locais da imagem, por exemplo, essa imagem é tida como uma

imagem adulterada.
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6 Extensões

Podemos citar algumas possibilidades de extensão para o método proposto, como:

• Comprovar a eficácia e testar a robustez do método.

• Trabalhar nas limitações do algoritmo, assimo como diminuir a dependência da seleção de blocos pelo

usuário.

• Integrar a detecção com base na função de resposta de câmeras com outros métodos que detectam

inconsistências na imagem, como a detecção pelo Rúıdo inerente do Sensor, entre outras.

• Extender o método para detecção de adulterações através de funções resposta de câmera em v́ıdeos.

7 Notas

1. Relevância: 7.5

2. Originalidade: 6.5

3. Qualidade cient́ıfica: 7.5

4. Apresentação: 6.0

5. Nota final: 7.0
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