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Objetivos

O objetivo deste trabalho é criar imagens h́ıbridas usando uma modificação do que foi proposto no
artigo de Oliva, Torralba e Schyns no SIGGRAPH 20061 [1].

Imagens h́ıbridas são imagens estáticas cuja interpretação muda à medida em que nos distanciamos
da mesma. A ideia básica é que componentes de alta frequência tendem a dominar a percepção quando
estão dispońıveis, mas, à distância, apenas componentes de baixa frequência (partes suaves) do sinal
podem ser vistas.

Detalhes

Nesse projeto, espera-se que você se familiarize com Matlab ou OpenCV, filtragem de imagem e
representações no domı́nio da frequência e multi-escala de imagens.

Primeiramente, você precisa de alguns pares de imagens para fazer as montagens h́ıbridas. Você
irá gerar pirâmides Gaussianas e Laplacianas para ambas as imagens e irá combiná-las para produzir
a imagem h́ıbrida.

A imagem h́ıbrida será a soma de uma versão filtrada (passa-baixas) da primeira imagem com uma
versão filtrada (passa-altas) da segunda. O corte da frequência para cada filtro pode ser escolhido de
modo a selecionar os primeiros ou últimos N ńıveis da pirâmide Laplaciana a ser inclúıda na soma
onde N é um parâmetro que você deverá variar de modo a produzir melhores resultados. Reporte as
diferenças e conclusões.

Essa abordagem cria uma nova pirâmide com o topo de uma pirâmide com a parte inferior de
outra. A partir dessa pirâmide, usa-se o processo inverso à criação de pirâmides e constrói-se a
imagem h́ıbrida final.

Dica: Não se esqueça de incluir o último ńıvel da pirâmide Gaussiana na soma para o filtro de
passa-baixas (esse ńıvel contem as frequências mais baixas de todas depois do fim da pirâmide). Sua
pirâmide deve se parecer com a figura abaixo (ou com a Figura 7 no artigo [1]).

A abordagem de pirâmide acima descrita deve ser comparada com a abordagem mais simples
vista em sala utilizando o domı́nio do espaço e da frequência com apenas uma escala e usando filtros
passa-baixas e passa-altas.

1http://cvcl.mit.edu/publications/OlivaTorralb_Hybrid_Siggraph06.pdf
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Figure 1: Exemplo de imagem h́ıbrida.

Funções úteis

Funções úteis no Matlab: imfilter, imresize, imwrite, cell.

Função proibida

A função impyramid no Matlab ou qualquer outra similar em OpenCV ou outra linguagem não é
permitida nesse trabalho.

Pontos Extras

Procure utilizar as informações de cores para realçar os efeitos. Funciona melhor utilizar cores para
os componentes de alta frequência, baixa-frequência ou ambos?

Pense em outras formas de extensão para ganhar mais créditos. Trabalhos que conseguirem
extrapolar o mı́nimo necessário esperado pelo o professor podem conseguir pontos extras.

Forma de entrega

O trabalho deve ser organizado em um diretório code com o código implementado e um arquivo
PDF relatando os resultados. Gere um ZIP de tudo isso e envie por e-mail com o nome de arquivo
{ra}.zip onde ra deve ser seu número de RA.

O relatório pode ter até 8 páginas e deve demonstrar vários resultados, as decisões tomadas, o
algoritmo utilizado etc. Fique à vontade para convencer o professor de que seu trabalho é bom.
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