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1 Visão global

Os autores propõem um método (Normalized Convolution) para a criação de imagens com super-resolução

a partir de vários quadros da mesma cena, mas com resolução inferior. Para isso, cada região da nova

imagem é calculada encontrando-se uma função anaĺıtica que melhor se ajusta aos pixels próximos obtidos

nos quadros de menor resolução. Após introduzir a técnica básica, os autores propõe melhorias nos parâmetros

de confiabilidade de cada pixel e seleção robusta da vizinhança utilizada.

2 Resumo

Os autores apresentam a técnica de Adaptive Normalized Convolution em três partes:

Na primeira parte, o algoritmo base é introduzido. Nele, cada pixel da imagem de super-resolução é

apresentado como uma série de Taylor (De grau baixo) que interpola os valores obtidos pelas imagens de

entrada. A técnica atribui a cada pixel um coeficiente de confiabilidade, usado para diminuir a influência de

pixels com rúıdo, e um coeficiente de distância, usado para atenuar a influência dos pixels distantes. Por fim,

o valor de cada pixel da imagem final é obtido a partir destas funções.

Na segunda parte, o coeficiente de confiabilidade é melhorado. Ao invés de pré-determinar os coeficientes

de confiabilidade a partir de uma métrica qualquer, estes são melhorados iterativamente: O algoritmo da

primeira parte é executado. Após determinar a série de Taylor nas proximidades de um pixel de uma das

imagens originais, um novo coeficiente de confiabilidade é calculado com base na diferença entre o valor do

pixel e o valor obtido pela série de Taylor para aquele ponto, e o processo recomeça. Segundos os autores, a

convergencia é bastante rápida, sendo 3 iterações suficientes na maior parte das vezes.

Na terceira parte, a atenção se volta para a função de atenuação. Caso a vizinhança caracterizada pela

função de atenuação seja muito grande, a imagem resultante ficará borrada. Caso seja muito pequena, a

imagem ficará muito sujeita a rúıdos. Além disso, é desejável que os pixels dentro da vizinhança considerada

sejam o mais similares posśıveis.

Tendo isso em vista, os autores definem a função de atenuação como uma gaussiana anisotrópica:
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• O tamanho (σ) da região é obtido pela densidade de pixels da região.

Quanto mais concentrados os pixels, menor precisa ser a vizinhança considerada.

• A direção do eixo principal da gaussiana será a direção dominante na imagem, isto é, a direção com

menor desvio-padrão. A relação de tamanho entre o eixo principal e o secundário é proporcional ao

desvio padrão em cada direção, limitados a um aspecto de 1/3.

Por fim, são apresentados os resultados desta técnica lado-a-lado com os resultados obtidos por outras

técnicas de Super-resolução para 2 conjuntos de testes: A foto da Lena, utilizada com frequência em trabalhos

de processamento de imagem, e uma série de fotos de um laboratório tirada em Infra-vermelho.

3 Contribuições

O artigo traz muitas contribuições à àrea de super-resolução, e torna cada uma delas bastante clara ao

explicar o algoritmo em passos.

Em primeiro lugar, a atribuição de um coeficiente de confiabilidade para cada pixels das imagens de

entrada é uma boa idéia, ainda que seja bastante provável que não seja uma idéia original. A grande contri-

buição dos autores foi refinar este coeficiente iterativamente, ao invés de estimá-lo no inicio da computação.

(Seção 3 - Robust Normalized Convolution)

Outra grande contribuição foi o uso de uma vizinhança anisotrópica. Ao esticar a função de atenuação na

direção com menor desvio padrão, a técnica passa a descrever melhor uma série de textura, tais como cabelo,

pêlo, etc. (Seção 4 - Structure-Adaptative Normalized Convolution)

Por fim, o algoritmo criado é um excelente algoritmo de super-resolução – De longe, o melhor entre os

que eu estudei –, bastante citado e utilizado.

4 Defeitos/Desvantagens

Ao mostrar os resultados, além das imagens obtidas com outras técnicas, deveriam ser mostradas, lado-

a-lado, as imagens obtidas por todos os algoritmos descritos no artigo, e não apenas um deles (Figura 3

mostra apenas o resultado de Robust Normalized Convolution, e a Figura 6 mostra apenas o Adaptative

Normalized Convolution). Além disso, não há resultados do algoritmo de Normalized Convolution puro,

como apresentado na seção 2 (Normalized Convolution using polynomial bases).

Fora este detalhe, o artigo é excelente: A técnica foi muito bem explicada e os resultados são bons.

5 Trabalhos correlatos

5.1 Iterated back-projection, Improving resolution by image registration – Mi-

chal Irani and Shmuel Peleg [?]

Relação com o artigo avaliado: Os algoritmos possuem o mesmo propósito: Gerar uma imagem de alta

resolução a partir de vários frames em baixa resolução.

Descrição: Neste artigo, a super-resolução é obtida a partir de refinamentos sucessivos e minimização

de erro.

A cada etapa do algoritmo, a imagem de super-resolução (SR, inicialmente em branco) é projetada sobre

cada uma das imagens de baixa resolução. A diferença entre a imagem projetada e a imagem de baixa
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resolução é calculada, gerando uma imagem de erro, que é transformada de volta e somado a SR, diminuindo

o erro da imagem.

O algoritmo é repetido por por tempo indeterminado (Uma vez que pode não haver convergencia), após

o qual a imagem SR é considerada boa.

Esta abordagem possui muitos pontos fracos:

• Não possui solução única, o resultado depende da ordem na qual os frames são processados

• Não converge (tipicamente), tornando o critério de parada um pouco controverso.

• Os resultados não são bons, introduzem uma grande quantidade de artefatos.

5.2 Robust super-resolution – Assaf Zomet, Alex Rav-Acha and Shmuel Pe-

leg. [?]

Relação com o artigo avaliado: Os algoritmos possuem o mesmo propósito: Gerar uma imagem de alta

resolução a partir de vários frames em baixa resolução.

Em especial, este artigo é mais relacionado com o algoritmo de Iterated back-projection, da qual é uma

extensão.

Descrição: Este artigo se mostra como uma extensão do Iterated back-projection, com 2 melhorias

significativas.

A primeira e mais importante é a forma como os erros, calculados no espaço dos frames, não propagados

de volta à imagem de super-resolução. No algoritmo de Iterated back-projection original, o erro era calculado

para um único frame e propagado. Agora, o erro é calculado em todos os frames, e propaga-se a mediana

dos valores. Com isso, outliers são evitados, diminuindo o rúıdo, e há uma convergencia da imagem de

Super-Resolução.

A segunda delas é em relação ao formalismo. Os autores re-escrevem a operação de Iterated back-projection

como uma série de transformações matriciais da imagem original: Uma matriz responsável pelo registro, outra

pelo borramento, outra pela adição de ruido, etc. Ainda a notação não melhore o algoritmo em si, (na minha

opinião) a compreensão do algoritmo fica mais fácil.

6 Extensões

Este algoritmo, assim como a maioria dos algoritmos de superresolução, que os pixels das imagens de entrada

são pontuais.

Acredito que uma técnica de super-resolução ’ótima’ deveria levar em conta a largura destes pixels,

especialmente no caso (atipico, mas posśıvel) em que os frames de entrada podem ter resoluções diferentes.

7 Notas

1. Relevância: 10.0

2. Originalidade: 10.0

3. Qualidade cient́ıfica: 8.0

4. Apresentação: 8.0

5. Nota final: 9.0
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