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1 Viso global

O artigo aborda a anlise do efeito DQ (Double Quantization) [2, 3] contido em imagens comprimidas utilizando

o formato JPEG, amplamente utilizado como forma de armazenamento e distribuio de imagens digitais.

Uma imagem possui o efeito DQ quando ela sujeita a mais de um processo de compresso. Ou seja, uma

imagem, que depois de comprimida a primeira vez, descomprimida para edio, precisa voltar a ser comprimida

ao ser salva. Este precesso, quando utilizado taxas de compresso diferentes nas duas etapas de compresso,

introduz em algumas partes da imagem diferenas nos sinais de DQ.

A anlise dos coeficiente DCT (Discrete Cossine Tranformer) na imagem permitem identificar os blocos

que possuem ou no este efeito.

2 Resumo

Um bloco DCT uma regio da imagem de tamanho 8x8 em que feito a tranformao DCT de cada um dos

canais da imagem. Esta transformao translada as informaes do domnio do espao para o domnio da frequncia.

Sobre cada um dos coeficientes desta matriz feita uma diviso por outros coeficientes constantes, de uma dada

matriz de quantizao. O valor final o resultado desta diviso arredondado para baixo. Este processo que mais

acarreta em perdas de informao no processo de compresso JPEG.

Para se descomprimir uma imagem necessrio multiplicar novamente os coeficientes a disposio pelos coe-

ficientes da matriz de quantizao original, sendo que este processo no restaura os valores originais da matriz

RGB. Se uma outra compresso for aplicada imagem, com taxa diferente da primeira, uma outra matriz

de quantizao deve ser usada. Uma anlise estatstica nos histogramas destes coefizientes quantizados podem

determinar se existe ou no o efeito DQ, notando a existncia de dois tipos de sinais nestes histogramas.

Blocos que na imagem dofreram adulterao tem este efeito anulado, enquanto blocos da imagem original

que sofreu o efeito DQ ainda podem ser vistos ao final da manipulao. Esta anlise, mais do que identificar se

uma imagem ou no autntica, nos permite ainda determinar quais regies dela sofreram alguma edio.

A deciso feita sob a forma de probabilidades, sendo a certeza maior quanto maior for a diferena entre as

taxas de compresso e a regio adulterada.
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Os autores do artigo fazem relativamente poucos testes, e todos os que foram mostrados, possuem uma

regio adulterada muito grande. Embora estes fatos, eles alegam que o mtodo muito eficiente, tanto em relao

taxa de acertos, quanto ao tempo de processamento.

3 Contribuies

O artigo conseguiu ser bem prtico, ao mesmo tempo em que forneceu boas explicaes tericas dos mtodos

escolhidos para anlise.

Outro aspecto importante deste mtodo aqui proposto, que possvel identificar regies especficas da imagem

que sofreram adulterao, e no apenas identificar se uma imagem ou no autntica.

4 Defeitos/Desvantagens

O artigo parece correto tecnicamente mas suas alegaes no foram suficientemente comprovadas por testes

prticos. De forma geral, o trabalho apresentado claro.

No entanto, em todos os casos, os testes, alm de serem poucos, apresentavam adulteraes muito grandes

em proporo figura em si. E poucos mtodos de adulterao form testados. Desvantagens relacionadas a este

fato, e a outros, so mostradas abaixo:

1. Apenas 4 imagens foram apresentadas no artigo para testes. Mesmo entre os autores, apenas 20 imagens

foram utilizadas para os estes.

2. Nenhuma anlise profunda foi feita nestes testes. Os autores apenas afirmam que o mtodo foi eficiente.

3. No possvel afirmar se o mtodo eficiente para todos os tipos de adulterao. afirmado que o mtodo falha

se a taxa de compresso utilizada nos dois passos de compresso for a mesma. No possvel inferir a partir

das informaes apresentadas no artigo se esta ou no uma desvantagem relevante, ou o quanto comum

isto ocorrer na prtica.

4. Tambm no foi nos apresentado nenhum teste em que apenas um pequena regio da imagem foi adulterada,

no podendo se confirmar sua eficincia nestas adulteraes.

5 Trabalhos correlatos

5.1 Using jpeg quantization tables to identify imagery processed by software

Jess D. Kornblum. [4]

Relao com o artigo avaliado: Como no artigo avaliado, este outro tambm se prope a usar as peculiaridades

das matrizes de quantizao de imagens JPEG para identificar adulteraes.

Descrio: O mtodo apresentado neste artigo procura identificar a origem de uma imagem digital pelas

tabelas de quantizao usadas no processo de compresso JPEG. A ideia bsica que uma imagem pode ser

comprimida usando-se qualquer matriz de quantizao. Com uma base de dados adequada, possvel categorizar

as imagens pelas suas fontes utilizando as matrizes de quantificao usadas por cada uma delas.

2



5.2 Exposing Digital Forgeries From JPEG Ghosts

Henry Farid. [5]

Relao com o artigo avaliado: Este artigo traz praticamente a mesma abordagem do artigo aqui analisado.

Ele procura identificar regies adulteradas em uma imagem co compresso JPEG procurando ”fantasmas”nos

processos de compresso.

Descrio: Da mesma forma que o artigo aqui analisado [1], o autor deste mostra que quando uma

mesma imagem comprimida duas vezes com diferentes taxas de compresso, possvel encontrar alguns ”fan-

tasmas”deixados por este processo. Estas anomalias se devem ao uso de diferentes matrizes de quantificao

utilizados em cada uma das compresses sofridas pela imagem. Estes ”fantasmas”so basicamente o efeito DQ

que apresentado aqui.

6 Extenses

O artigo introduz algumas ideias interessantes quanto forma que as regies das imagens so analisadas. Ele

bem sucinto com os mtodos utilizados e explica claramente os efeitos que so procurados. Faltou, para dar

uma maior relevncia cientfica, testes que pudessem corroborar de forma definitiva a eficcia deste mtodo. Isto

poderia ser feito com uma anlise de uma base de dados muito maior, com diferentes tipos de edies, e uma

posterior anlise em um classificador exaustivamente treinado.

7 Notas

1. Relevncia: 7.5

2. Originalidade: 8.0

3. Qualidade cientfica: 4.5

4. Apresentao: 7.5

5. Nota final: 7.0
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