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Resumo

A composição de cenas com alto grau de realismo sempre foi um forte tema de pesquisa em
Computação Gráfica. Muitas vezes, gerar cenas naturais requer uma compreensão prévia dos
agentes que alteram a aparência do ambiente e de como integrá-los a efeitos processados no
computador. Trabalhos recentes têm buscado estudar a variação de aparência decorrente de
efeitos relacionados a envelhecimento ou degradação, buscando uma representação visual-
mente fiel dos mesmos através de simulações. Nós propomos neste trabalho um método que
manipula a variação de aparência em imagens, levando-se em conta que suas variações de cor
e iluminação podem oferecer informações fundamentais sobre o efeito envolvido e seu com-
portamento. Isso nos permite associar efeitos de degradação entre diversos materiais, realizar
combinações e até mesmo adquirir a aparência da imagem em diferentes instantes no tempo,
simulando um processo de restauração ou de envelhecimento. Comparado aos trabalhos an-
teriores, buscamos uma abordagem alternativa para estimar e controlar efeitos de degradação,
capaz de gerar novas imagens e materiais com requisitos mínimos de tempo e interação do
usuário, sem deixar de oferecer bons resultados. Também introduzimos algumas técnicas que
estabelecem um maior controle em imagens com alto nível especular, ajustando esta informa-
ção para obter resultados mais coerentes na transferência de outros materiais, adquirindo uma
melhor fidelidade em suas propriedades visuais.

Palavras-chave: envelhecimento; restauração; texturas; degradação; imperfeições; transfe-
rência de materiais
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Abstract

Rendering scenes with photographic realism has always attracted great interest in Computer
Graphics. However, to generate such natural scenes, requires a previous understanding of the
agents that alter the appearance of the environment and also how to integrate these in processed
effects on a virtual setting. Recent research presented how to model appearance variations in
images related to aging or weathering in order to obtain convincing visual representations th-
rough simulations. We propose in this work a method to manipulate the appearance variations
on images, considering that the color and luminance variations may provide essential informa-
tion about the effect involved and its behavior. This allows us to associate weathering effects
among several materials, to perform combinations between materials and even to acquire dif-
ferent stages of appearance on time for the image, simulating restoration or aging processes.
Compared to previous works, we propose an alternative approach to estimate and control we-
athering effects, in order to generate new images and materials with minimum requirements in
time and user interaction, also offering visual pleasant results. We also introduce techniques to
establish a better control on images with high level of specular highlights, adjusting this infor-
mation to obtain more coherent results on the transfer of other materials, thus achieving higher
fidelity of visual properties.

Keywords: weathering; textures; imperfections; transfer of material information
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CAPÍTULO 1

Introdução

Uma das prioridades na Computação Gráfica consiste em gerar cenas com uma ótima quali-
dade e fidelidade visual ao mundo real. Mesmo que certas cenas renderizadas pareçam bem
coerentes na simulação de efeitos fundamentais como iluminação, sombras e reflexão, muitas
vezes é necessário incluir determinadas “imperfeições” para tornar os resultados mais naturais.
A adição de imperfeições melhora a percepção final de uma imagem como natural. Num tra-
balho pioneiro, já em 1990, Badler e Becket apresentam o tema à comunidade de Computação
Gráfica [BB90]. Como o processo de obtenção de tais cenas envolve materiais presentes no
ambiente, analisá-los para tentar alcançar um resultado final satisfatório torna-se um aspecto
importante. Neste contexto, deve-se considerar a interação destes materiais com o mundo real,
de que forma eles têm sua aparência alterada com o tempo, e como isso deverá ser aplicado em
abordagens de Computação Gráfica.

1.1 Formulação do Problema

Como a variação de aparência de materiais normalmente está associada à influências físicas
e químicas do ambiente (Figura 1.1), a tarefa de modelar tais efeitos não costuma ser trivial.
Fenômenos como o apodrecimento de frutas e a corrosão de metais abrangem toda uma gama
de características físicas e químicas determinantes na alteração visual do material em questão.

(a) Pátina. (b) Ferrugem. (c) Descascamento.

Figura 1.1 Alguns efeitos de degradação apresentados em [DRS07].

A elaboração de trabalhos nesta área é encorajada considerando-se os métodos utilizados
hoje em dia para obter tais efeitos, que em grande maioria está relacionada a trabalhos artísticos.
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

Tais tarefas geralmente envolvem grandes habilidades manuais, um bom tempo de trabalho e
muitas vezes detalhes bem peculiares para um resultado mais natural. Isso leva diretamente
a uma composição manual laboriosa de várias texturas ou alteração direta na geometria de
modelos 3D.

Os fenômenos que abrangem todo o processo de variação na aparência de materiais com o
tempo podem ser denominados genericamente de envelhecimento ou degradação. Por questões
de simplificação, iremos nos referir à variação de aparência pelo tempo e ação de agentes e
efeitos externos simplesmente por degradação. O termo será usado de modo a englobar toda a
gama de fenômenos que se encaixam nesta relação, tais como desgaste, deterioração e decom-
posição. Estes fenômenos podem ser classificados em diversas categorias, considerando tanto
seus efeitos quanto os mecanismos pelos quais ocorrem. Portanto, criar efeitos de degradação
em um contexto mais científico envolve um estudo de como o processo surge e evolui de modo
físico-químico. Alguns destes efeitos são ilustrados na Figura 1.2.

(a) (b) (c)

Figura 1.2 Fatores predominantes na formação e evolução de certos efeitos: (a) propriedades do mate-
rial, (b) agentes externos do ambiente e (c) mudança das estações.

Tem-se como objetivo principal deste trabalho de dissertação de mestrado, a modelagem de
efeitos com aparência variável no tempo decorrentes de processos de degradação diretamente
em imagens reais. Os resultados esperados devem ampliar o ferramental de técnicas disponíveis
para incremento do realismo visual em cenas e imagens de Computação Gráfica, em sintonia
com abordagens recentes no mesmo assunto.

1.2 Principais Contribuições

A análise e manipulação de características da aparência desenvolvidas neste trabalho, tomam
como ponto de partida as técnicas apresentadas por Wang e colegas [WTL+06] e Xue e co-
legas [XWT+08], conciliadas com métodos de processamento de imagens, além de algumas
melhorias e adição de novas funcionalidades aos trabalhos mencionados. Os materiais virtuais
gerados serão usados para compor novas cenas com variados efeitos de degradação, podendo
ser utilizados tanto dados do material original quanto informações obtidas em outros materiais,
aumentando a flexibilidade do método.
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Uma das melhorias de aplicação sobre os trabalhos anteriores será a de obter efeitos si-
milares com um melhor desempenho, permitindo um acompanhamento mais rápido no ajuste
dos efeitos e um menor tempo na composição do trabalho final. Outro avanço do trabalho diz
respeito à flexibilidade, onde dois ou mais efeitos de degradação possam ser facilmente com-
binados, levando a uma maior variedade de resultados. Características específicas de certos
materiais envolvendo propriedades reflexivas e rugosidade também são consideradas. Procu-
ramos portanto o uso de uma abordagem simples se comparado aos trabalhos anteriores em
[WTL+06] e [XWT+08], mas que permita gerar resultados satisfatórios, a taxas interativas e
com uma interação mínima do usuário. Na Figura 1.3 podem ser conferidos como uma pré-
via alguns resultados processados no nosso sistema. Os principais resultados desta dissertação
foram apresentados na conferência SIBGRAPI 2009 [BW09].

1.3 Visão Geral

Este documento está dividido em 5 capítulos. No capítulo 2 trazemos uma breve descrição de
vários trabalhos envolvidos na área e quais efeitos de variação de aparência foram estudados e
reproduzidos. No capítulo 3 apresentamos uma explicação detalhada das diversas etapas que
compõem nosso método. Nós descrevemos desde a etapa de pré-processamento na manipu-
lação dos dados da imagem até as etapas finais de composição e ajustes das informações de
degradação. No capítulo 4 mostramos resultados obtidos com o uso do nosso método, des-
tacando pontos relevantes nas imagens e efeitos gerados, além de limitações e considerações
para certos casos. No capítulo 5 apresentamos as conclusões do nosso trabalho, apontando suas
contribuições e limitações, além de possíveis melhorias para trabalhos futuros.



4 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

Figura 1.3 Resultados gerados pelo método proposto. No topo, uma aplicação com a estátua de bronze
de Drummond que vai do estado restaurado (passado) ao degradado (futuro). Abaixo, no canto inferior-
esquerdo temos uma aplicação de transferência de material com características similares em uma estátua
do Pensador. No canto inferior-direito outras aplicações de transferência para uma escultura em relevo
envolvendo efeitos de ferrugem, rachaduras e propagação de musgos.



CAPÍTULO 2

Revisão Bibliográfica

Neste capítulo apresentaremos alguns dos trabalhos relacionados à área de modelagem de apa-
rência, procurando explorar efeitos diversos de degradação. Em seguida traremos uma breve
discussão sobre a proposta de trabalho desta dissertação, no contexto do estado-da-arte atual.
O esquema na Figura 2.1 abaixo ilustra a taxonomia de alguns trabalhos analisados.

Figura 2.1 Taxonomia de efeitos de degradação e trabalhos relacionados.

Estamos nos baseando na classificação proposta por Mérillou e Ghazanfarpour [MG08]
que divide os trabalhos desenvolvidos em modelos específicos e modelos gerais, acrescida
de detalhes do livro de Modelagem Digital de Dorsey e colegas [DRS07]. Cada uma destas
categorias tem por sua vez uma subdivisão baseada nos efeitos sendo tratados e simulados nos
trabalhos. Um dos trabalhos que realmente merece atenção é [Bli82], não apenas por ter sido
o pioneiro na área, mas também por ainda se destacar como uma forte referência em diversos
trabalhos recentes. Além disso, no sentido de introduzir o problema de imperfeição no contexto
de Computação Gráfica, o trabalho de Badler e Becket [BB90] também merece destaque.
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6 CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Modelos Específicos

Os trabalhos classificados em modelos específicos buscam focar em um efeito em particular
e reproduzi-lo com alta fidelidade usando simulações em Computação Gráfica. Alguns deles
seguem abordagens baseadas em modelos de BRDF, uma função que define a forma como a luz
é refletida por uma superfície opaca, cujo assunto foi introduzido por [Nic65] e bastante abor-
dado em diversos trabalhos. Também vale mencionar que, enquanto certos trabalhos realizam
simulações diretamente em modelos 3D, outros buscam aplicações em texturas que posterior-
mente serão usadas na composição de cenas. A seguir uma divisão mais detalhada de alguns
trabalhos considerando a classificação da taxonomia apresentada.

2.1.1 Mecânico

Acúmulo de poeira

Efeitos relacionados com o acúmulo de poeira tiveram foco nos trabalhos de Blinn [Bli82] e
Siu-Chi Hsu e Tien-Tsin Wong [Siu95]. Blinn inicialmente buscou obter este efeito avaliando a
interação de luz com partículas. Já Siu-Chi Hsu e Tien-Tsin Wong propuseram uma abordagem
baseada no modelo de Phong [Pho73], para elaborar uma proposta de acúmulo e distribuição
de poeira e considerar fatores de acessibilidade nos objetos.

Impactos e arranhões

Um trabalho sobre a variação de aparência causada por impactos é apresentado por Paquette
e colegas [PPD01]. Nele, é proposta uma simulação de impactos em superfícies, que são
reajustadas e refinadas de forma adaptativa. O modelo, no entanto, não considera propriedades
mecânicas da superfície, de modo a prover um total controle do usuário na sua deformação.
Alguns resultados na Figura 2.2.

Estudos e simulações envolvendo arranhões podem ser conferidos no trabalho de Bosch e
colegas [BPMG04]. Eles desenvolveram um modelo que pode ser baseado em medidas reais
ou derivado de parâmetros físicos como ferramentas de fricção, forças aplicadas e propriedades
materiais dos objetos afetados.

Figura 2.2 Alguns resultados envolvendo impactos [PPD01].
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Rachaduras

No trabalho de Hirota e colegas [HTK98] é proposto um sistema massa-mola para simu-
lar rachaduras estáticas e padrões de fratura criados em lama seca. O método é desenvolvido
com base em um modelo de superfície, e realiza a simulação assimilando a contração do ma-
terial para uma redução do comprimento natural das molas. Já Iben e O’Brien [IO06] buscam
produzir efeitos de rachadura envolvendo o tempo, gerando rachaduras a partir de um campo
de pressão definido em uma discretização triangular na superfície do objeto (ver Figura 2.3).
Abordagens não físicas também podem ser conferidas em trabalhos como [VPLL08], onde se
propõe simular uma rachadura que se desenvolve na superfície de um volume em contração.

Figura 2.3 Efeito de rachadura simulado em diferentes cenários [IO06].

Descascamento

Em [PPD02] é introduzida a simulação física de descascamento. O modelo é baseado em
uma grade 2D representando as propriedades da superfície e um conjunto de segmentos que
define as fissuras. Estas fissuras se propagam na superfície por uma computação de simulação
em ciclo a cada passo, comparando a tensão e adesão com o limite máximo de força que a
camada de tinta pode suportar antes de rachar e se descascar. Exemplos na Figura 2.4.

Figura 2.4 Efeitos de descascamento apresentados em [PPD02].
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2.1.2 Químico

Pátina

Um trabalho bem elaborado sobre o processo de formação de pátinas é apresentado por
Dorsey e Hanrahan [DH96], que através de uma pesquisa aprofundada permitiu reproduzir
com boa fidelidade a formação e evolução de pátinas em uma superfície (como pode ser visto
na Figura 2.5). Para isso, eles modelam a refletância e a transmissão de luz representando a
superfície como uma estrutura em camadas, onde cada camada consiste de um material homo-
gêneo contendo um conjunto padrão de parâmetros de sombreamento, tais como cores difusa
e especular, rugosidade e brilho. Em seguida, operadores procedurais são aplicados nestas ca-
madas de acordo com o comportamento imposto pela classificação do ambiente. Eles também
usam controle de texturas e uma adaptação de BRDF para renderização final.

Figura 2.5 Efeitos de formação de pátina em uma estátua de Buddha [DH96].

Enferrujamento

Um caso particular de formação de ferrugem pela água do mar é o tema do trabalho desen-
volvido por Yao-Xun Chang e Zen-Chung Shih [CS03]. Nele, foi elaborado um framework de
simulação do efeito de enferrujamento em metais considerando fatores predominantes como
difusão de ferrugem, geometria do objeto e transições periódicas nas correntes oceânicas. Isso
permite compor cenas com metais enferrujados em uma variedade de distribuição de efeitos e
exposição no ambiente marinho. Exemplos de resultados com o método na Figura 2.6.

Figura 2.6 Resultados com efeito de ferrugem em diferentes iterações [CS03].
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Corrosão

O fenômeno de corrosão é bem explorado em [MDG01], onde se propõe um modelo base-
ado na física da corrosão controlado por parâmetros intuitivos. Um mapa de corrosão é usado
para ajustar tanto o espalhamento da corrosão na superfície quanto do volume, de acordo com
o tipo de corrosão escolhida. Eles também usam informações de BRDF e parâmetros de rugo-
sidade na etapa de renderização. Um comparativo pode ser conferido na Figura 2.7.

Figura 2.7 Comparação entre imagem real e efeito de corrosão sintetizado [MDG01].

Meteorização

O efeito de degradação em pedras é estudado e aplicado em simulações por Dorsey e co-
legas [DEJ+99]. Os autores focam na degradação química, sem levar em conta qualquer regra
mecânica. Os volumes afetados na simulação são definidos a partir de estruturas em chapas,
enquanto que os materiais das pedras são controlados por texturas 3D procedurais. A simula-
ção consiste então em estimar os ciclos de penetração de água, modelada por uma fonte abaixo
da superfície. O processo de renderização envolve o uso de um photon map [Jen96] em volume
e uma comparação em raios para detectar dispersões abaixo da superfície. Pela sua complexi-
dade, o método permite gerar resultados bastante realísticos (ver Figura 2.8).

Figura 2.8 Variados efeitos de degradação em um pilar de pedra [DEJ+99].
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Manchas e mudança de estado

Apesar de não focar diretamente em uma simulação fisicamente precisa, Mall e Lobo
[HBMdVL95] apresentam em seu trabalho um modelo para determinar o escurecimento cau-
sado em superfícies quando molhadas. Eles também buscam determinar o processo inverso,
visando definir como uma superfície molhada aparenta ser quando está seca. Já [LGR+06]
trazem um trabalho que parte da análise de variações espaciais-temporais da aparência de ma-
teriais ao serem umedecidos ou secados. Eles então utilizam uma série de experimentos para
reduzir todo o histórico de variação em apenas dois parâmetros de controle na representação
denominada "curva de secagem". A partir daí se estabelece uma relação para gerar novos pa-
drões variáveis no tempo e gerar formas sintéticas. O trabalho deles, como pode ser visto na
Figura 2.9, gera resultados bastante convincentes.

Figura 2.9 Comparação do processo de secagem entre imagens reais (linha superior) e resultados sin-
tetizados (linha inferior) em [LGR+06].

2.1.3 Biológico

Formação de material orgânico

Em [DGA04] é proposto um modelo para construir materiais orgânicos em superfícies
focando-se na formação de liquens. Eles consideram diferentes tipos de liquens, já que sua
classificação tem influência direta na geometria de envelhecimento. Os autores introduzem um
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método que permite modelar a propagação de liquens interagindo com o ambiente e compe-
tindo por condições favoráveis. As cenas, como as apresentadas na Figura 2.10, são compostas
de padrões de liquens em 3D e permitem a manipulação do usuário através do controle do fluxo
de água e das condições de luz.

Figura 2.10 Exemplos de formação e propagação de liquens [DGA04].

Enrugamento

Este efeito pode ser visto na pele humana, que se deve principalmente pelo envelhecimento
da conectividade nos tecidos. As fibras, que apresentam uma organização mais densa e com-
plexa em peles mais jovens, com o tempo vão perdendo sua densidade e seu alinhamento re-
gular. Um exemplo de trabalho com base neste efeito é [BKMTK00]. Buscando melhorar o
método proposto em [WKMMT99] e aumentar o realismo, eles representam a pele como uma
estrutura em camadas, cada uma representando um tecido específico da pele com parâmetros
biomecânicos particulares, como viscosidade e densidade. Para simular o efeito, eles utiliza-
ram uma técnica baseada em imagens usando máscaras de enrugamento capturadas de pessoas
com idade avançada para serem combinadas e transferidas como textura para um modelo.

2.2 Modelos Gerais

Trabalhos classificados em modelos gerais consideram a modelagem de aparência variável
como um problema genérico, buscando adequar um determinado método que atenda a uma
variedade de efeitos.

2.2.1 Baseado em Partículas

Em [CXW+05] é apresentada uma técnica de simulação visual denominada γ-ton tracing que
controla uma grande variedade de fenômenos. Baseada em uma extensão da técnica de photon

mapping de [Jen96], um conjunto de partículas chamadas γ-tons são rastreadas e armazenadas
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para representar uma determinada informação de transporte. Isso permite que o sistema simule
uma variedade de efeitos complexos de multi-degradação. Este framework, realizado em dois
passos, computa um mapa de γ-ton como primeiro passo, realizando no segundo a alteração
de propriedades materiais e geométricas da superfície afetada, que podem ser alteradas a cada
iteração. O sistema permite a reprodução de fenômenos envolvendo ferrugem, poeira, superfí-
cies manchadas e crescimento de musgos, por exemplo. Um dos resultados simulados pode ser
visto na Figura 2.11.

Figura 2.11 Simulação de erosão em uma esfinge gerada a partir da técnica γ-ton tracing [CXW+05].

2.2.2 Baseado em Texturas

Como pioneiro na modelagem de aparência envolvendo imperfeições, o trabalho de Badler e
Becket[BB90] propõe um sistema simples e intuitivo por uma abordagem de síntese de textura
baseada em fractais. O método deles trabalha a partir de uma análise visual da área afetada, e
então se estabelece o uso de uma das várias técnicas oferecidas para melhor simular o efeito
em questão. Podemos mencionar como exemplos o uso de ruído baseado em fractais para
simular manchas e o desenho de linhas por uma orientação de desvio gaussiano para criar
efeitos de arranhões. Apesar de propor a reprodução de diversos efeitos, os resultados obtidos
não costumam ser realísticos e falham gravemente em uma validação física.
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Os trabalhos [WTL+06] e [XWT+08] usam uma abordagem de construção de uma estru-
tura para capturar e modelar variações na aparência de uma amostra de material ou imagem,
assumindo que variações de propriedades reflexivas em várias regiões de uma mesma imagem
representam diferentes estados de aparência no tempo. Seria possível então obter uma relação
do estado original da imagem para tentar modelar estados variados no tempo (ver Figura 2.12)
considerando a distribuição de informações da imagem no chamado manifold de aparência
(appearance manifold).

Figura 2.12 Exemplo de aplicação com manifold apresentado em [WTL+06]. Considerando a distri-
buição de degradação da folha definida pelo mapa de distribuição (a), pode-se gerar tanto estados de
restauração (b) quanto de degradação (c e d).

Enquanto em [WTL+06] busca-se simular a variação de aparência com o tempo utilizando
dados em BRDF de materiais capturados, em [XWT+08] visa-se melhorar este método pro-
pondo uma abordagem que formula a imagem como um produto de refletância e iluminância.
Entende-se por refletância o fator de reflexão ou intensidade do fluxo luminoso refletido por
uma superfície. Já a iluminância é a medida da intensidade de exposição de uma superfície
a um fluxo luminoso incidente, também denominada de sombreamento. A partir da constru-
ção de um manifold de aparência, eles conseguem gerar novos estados de degradação e ainda
preservar detalhes da refletância original da imagem, como ilustra a Figura 2.13.

Figura 2.13 Resultados demonstrados em [XWT+08]. Da esquerda para a direita temos a imagem
original e o resultado de uma restauração, degradação e transferência de material.
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2.3 Discussão

Como exposto neste capítulo, existe uma variedade de trabalhos buscando simular a modela-
gem de aparência voltados para uma diversidade de efeitos de degradação. Estes trabalhos se
distinguem não só pelos efeitos tratados, como também pelo domínio de aplicação (2D ou 3D).

O que propomos nesta dissertação é uma modelagem de efeitos de degradação aplicados
diretamente em imagens. Apresentaremos um sistema que permite analisar as informações em
uma imagem e manipular efeitos de degradação na mesma. Temos como base principal os
trabalhos já introduzidos de [WTL+06] e [XWT+08], oferecendo melhorias e acrescentando
novas funcionalidades. Procuramos trazer uma solução simples e rápida na composição de
imagens com diversos efeitos que variam com o tempo, além da aquisição de texturas combi-
nadas, voltadas para o aumento do realismo em cenas 3D. Nós ainda contamos com técnicas
adicionais para auxiliar na simulação de determinados efeitos. Usamos, por exemplo, técni-
cas para estimar informação de normais em algumas amostras ([FH04, ZFGH05]) e simular
melhor as variações físicas de certos efeitos, como rachadura e descascamento. Isso pode ser
conciliado com modelos de iluminação como o de [Pho73], para adicionar novas informações
de sombreamento e obter uma melhoria visual nos resultados.

Fazendo um comparativo básico com os trabalho anteriores [WTL+06] e [XWT+08], nosso
método substitui a abordagem de manifold de aparência por uma abordagem de mapa de apa-
rência. O manifold de aparência é construído nos outros métodos por meio de várias iterações
e intervenções do usuário, a fim de adquirir uma boa aproximação em representação 3D da
variação de aparência do material. Já o nosso método conta com o mapa de aparência, que é
uma representação em 2D simples, mas que oferece um controle de variação mais intuitivo e
prático para operações com efeitos no sistema.

Neste capítulo apresentamos alguns dos trabalhos relacionados que foram considerados du-
rante a elaboração da proposta nesta dissertação. No próximo capítulo entraremos em detalhes
na elaboração do método proposto e suas possíveis aplicações.
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Método

Este capítulo apresenta uma descrição detalhada da elaboração e desenvolvimento do nosso
método, além de explicar o uso das abordagens que o seguem, com diversos casos ilustrativos
para explicação dos parâmetros do método.

3.1 Conceitos Básicos e Esquema Geral

Em termos gerais nosso método de edição de degradação foi desenvolvido para imagens reais.
Considera-se que toda informação necessária para o processamento está presente na imagem,
sendo esta nossa principal entrada. Inicialmente, devemos introduzir nesta seção o espaço de
cor Lab ([Hal89]) por ser mais conveniente e prático para o nosso método. Este espaço decom-
põe as informações de uma imagem em canais de luminância L (informação de iluminação)
e cromas a e b (informação puramente de cor). Usamos a luminância para obter informações
de specular highlight, sombreamento (shading) e propriedades reflexivas no material (refle-
tância). Já o croma é utilizado para estimar e controlar a distribuição do efeito na imagem e
como alterar a aparência da mesma manipulando e atualizando as informações de cor. Como
já apontado por [WTL+06], é estabelecida uma relação entre a variação da aparência com o
tempo e a refletância, uma vez que as variações nos níveis de degradação levam diretamente a
alterações da reflexão no material. Na Figura 3.1 apresentamos um esquema geral que ilustra
resumidamente todo o processo do nosso método, que será explicado nas seções que seguem.

Figura 3.1 Diagrama que esquematiza o processo geral da modelagem de efeitos.

15
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3.2 Pré-processamento

Como fase inicial do processo, devemos primeiro definir quais pixels devem ser manipulados
no método. Nos casos em que somente algumas partes da imagem devem ser modificadas,
podemos definir opcionalmente uma máscara de seleção (passo 1 do esquema). Usualmente
prioriza-se o objeto em primeiro plano, que pode ser identificado semi-automaticamente com
um programa de edição de imagens. Métodos mais sofisticados de segmentação poderiam
identificar automaticamente este objeto. O exemplo da Figura 3.2 abaixo mostra a seleção dos
pixels de interesse utilizando uma máscara binária simples.

Figura 3.2 Imagem completa, máscara binária e o resultado da seleção.

Com os pixels selecionados, definimos como a primeira etapa do nosso método a segmen-
tação do objeto de interesse na imagem em termos de informação de specular highlights (passo
2 do esquema). Inicialmente consideramos que pixels muito claros (geralmente em regiões
iluminadas de materiais com alto nível especular) podem introduzir efeitos negativos durante
o processo, já que estes afetam a variação total na distribuição de luminância. Isso pode pos-
teriormente gerar problemas de ruído croma (chroma noise) e outros artefatos na imagem,
principalmente nas áreas mais escuras. Portanto, o que fazemos nesta etapa inicial é separar
o que seria uma aproximação da informação de specular highlight da imagem e armazená-la
em uma camada separada para processamento futuro. Considerando que a luminância assume
valores dentro da faixa [0.0,100.0], calculamos o nível de specular highlight E como:

E = eLi/hs/e100.0/hs. (3.1)

Entendemos por esta função de nível de highlight como uma relação exponencial entre a
luminância inicial (ou original) Li e um parâmetro para controle de sensibilidade de highlight

(highlight sensibility) hs. O parâmetro-chave para esta função é justamente o controle de sensi-
bilidade hs, pois é através dele que ajustamos o quanto da intensidade de luminância pode ser
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considerada informação de specular highlight. Utilizamos hs = 20.0 por oferecer uma apro-
ximação mais clara e coerente nos casos mais gerais, podendo reduzir este valor para cenas
com menor luminosidade, ou aumentar para cenas que possam gerar uma falsa informação
especular, onde os pixels mais brancos não tem nenhuma relação de highlight e definem prio-
ritariamente a cor do material.

Uma vez que o nível de highlight foi extraído da luminância inicial Li, nós definimos uma
nova luminância a partir da remoção de informação de highlight na imagem. Para isso, nós
simplesmente calculamos a nova luminância L como a diferença entre a luminância original e
a informação de specular highlight encontrada:

L = |Li −E|. (3.2)

Isso vai obviamente afetar a iluminação na imagem como um todo e consequentemente ge-
rar inconsistências em sua aparência. Porém, esta imagem com nova luminância será utilizada
apenas como dado de entrada, já que a composição final irá utilizar novamente a informação
especular original, dependendo do contexto e do tipo de operação a ser realizado, para recupe-
rar informações de iluminação que possam ter sido perdidas ou indevidamente alteradas. As
imagens da Figura 3.3 ilustram um exemplo de segmentação de specular highlight.

Figura 3.3 Imagem original, camada especular e resultado sem a camada para hs = 20.0.

O último passo na fase de pré-processamento envolve encontrar os valores mínimo (minE)
e máximo (maxE) de specular highlight. Estes valores devem refletir melhor a distribuição de
nível especular da imagem e serão usados no reajuste desta informação em casos de transferên-
cia de material. Para calcular tais valores, nós não podemos simplesmente escolher o mínimo e
o máximo ocorridos no passo anterior, já que os mesmos não possuem qualquer informação de
ocorrência na imagem. O que fazemos é utilizar o histograma do nível especular E computado
a partir de um valor médio ME e encontrar os valores de maior ocorrência à esquerda (extremo
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mínimo) e à direita (extremo máximo) deste valor. A Figura 3.4 abaixo ilustra um exemplo de
histograma com os valores médio e extremos destacados.

Figura 3.4 Histograma de especular da imagem do Drummond com a seleção de extremos mínimo
minE e máximo maxE a partir do ponto médio ME .

Considerando que o valor de nível especular E está compreendido no intervalo [0.0,1.0],
utilizamos como ME o valor padrão 0.5. Escolhemos este valor considerando sua ocorrência e
aproximações em imagens com iluminação bem distribuída (maioria dos casos), além de trazer
uma melhor estimativa nos extremos que queremos encontrar. Outras medidas como média
ponderada e mediana chegaram a ser testados, mas não trouxeram uma boa aproximação para
ME que gerasse valores extremos aceitáveis. A escolha da medida 0.5 irá falhar em imagens
muito escuras ou muito claras, devido à distribuição bastante irregular de luminância, e conse-
quentemente de especular E calculado. Por isso fica aberta a escolha de valores customizados
para este parâmetro em imagens que se encaixem melhor nestes perfis.

O próximo passo é usar os dados de croma ab da imagem e estimar as variações de cor com
o tempo. Como proposto por [XWT+08], seguimos a idéia de que a variação de cor em muitos
casos está diretamente relacionada com a variação de aparência do material com o tempo. Se
avaliarmos o enferrujamento de um objeto metálico, por exemplo, observamos que não somente
suas propriedades reflexivas se alteram, como também as informações de cor vão mudando à
medida que o material se degrada. A Figura 3.5 ilustra alguns exemplos reais deste fenômeno.
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Figura 3.5 Exemplos de como efeitos de degradação causam variações de cor e refletância no material.

3.3 Estimando Informações de Degradação na Imagem

Nesta próxima etapa iremos estabelecer uma relação entre esta variação de cor (croma) e a
evolução do fenômeno de degradação em questão (passo 3 do esquema). Para isso, utilizamos
uma técnica envolvendo um mapa de cores, o qual denominamos "mapa de aparência". Em
termos simples, considerando o plano ab dos canais de croma, o mapa de aparência é uma
janela deste plano que compreende apenas as cores que ocorrem na imagem (ver Figura 3.6).
Vale deixar claro que também é possível utilizar apenas um subconjunto de todos os pixels da
imagem. Comprovamos em nossos testes, com fatores de até 16x16 do tamanho original, que
é possível utilizar versões reduzidas da imagem de modo a tornar o processo geral do sistema
bem mais rápido, mas sem afetar de forma perceptível a qualidade do trabalho final.

Figura 3.6 O mapa de aparência consiste em uma janela na representação do plano de croma ab apenas
com as cores que ocorrem na imagem.

Apesar de usarmos as cores originais de cada pixel na ilustração da Figura 3.6, apenas
as informações de croma são incluídas no mapa de aparência, já que a luminância foi usada
apenas para uma melhor visualização da distribuição e variação de cores no mapa. O próximo
passo é justamente estabelecer a relação desta distribuição do mapa com o efeito de degradação
envolvido. A partir deste ponto, requeremos a interação do usuário para definir pelo menos dois
pixels de regiões visualmente distintas em termos de aparência com o tempo (pontos marcados
como A e B na Figura 3.7). Levando-se em conta que a imagem tem partes distintamente
afetadas pelo efeito da degradação, esta distinção pode ser facilmente perceptível na maioria
dos casos. Selecionados os pixels, nós buscamos a posição destes no mapa de aparência e os
definimos como os extremos na distribuição geral do mapa, como mostrado na Figura 3.7.
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Figura 3.7 Os pixels selecionados são remapeados como pontos de controle no mapa de aparência.

O passo a seguir busca estabelecer uma relação entre os pixels providos pelo usuário dis-
postos como pontos no mapa, e o nível de degradação de cada um dos pixels para a variação
de croma. Partindo da situação ilustrada na Figura 3.7, onde os pontos de controle A e B são
os extremos no nível de degradação e cobrem a maior parte dos pontos no mapa de aparência,
definimos um segmento de reta que vai do ponto A ao ponto B. Supondo um ponto arbitrário X

no mapa, nós calculamos o ponto mais próximo a X no segmento AB e o denominamos de Y .
Agora tudo o que temos que fazer é associar a posição deste ponto Y no segmento AB como o
nível ou grau de degradação D (weathering degree) do ponto X .

Explicando em detalhes, considere c como comprimento do segmento AB e o vetor v como
a direção normalizada deste segmento. Nós calculamos a distância d ao longo da linha como
d = (X .v)− (A.v) e definimos o nível de degradação (posição do ponto mais próximo Y no
segmento) como D = d/c. Pontos cujo nível calculado estejam fora do intervalo [0.0,1.0]
serão truncados em degradação mínima (0.0 para D < 0.0) ou máxima (1.0 para D > 1.0).
Estes casos particulares não deverão afetar negativamente o resultado, pois sua ocorrência não
só é desprezível com relação à distribuição geral, como muitos destes pontos serão ignorados
durante o processo devido à ocorrência mínima daqueles não afetados (D = 0.0) e ao uso de
um limiar superior sempre abaixo de 1.0. A Figura 3.8 ilustra o procedimento que estabelece
uma estimativa de variação de aparência com o tempo que pode ser visualizada na imagem.

Figura 3.8 Construção do Mapa de Degradação.
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Apesar de simples, esta aproximação consegue estabelecer para cada pixel a relação que
precisamos para menos degradado (mais próximo de A) ou mais degradado (mais próximo de
B). Para perceber melhor esta relação entre distribuição de croma e degradação, podemos deter-
minar uma visualização na imagem de degradação mínima 0.0 (preto) a máxima 1.0 (branco).
Denominamos esta representação visual de "mapa de degradação", pois ele estabelece o quão
degradado um pixel está pela informação de variação total estimada.

Podemos nos deparar com muitos casos não triviais de não-linearidade na distribuição e
variação dos pontos no mapa de aparência. É possível definir uma melhor estimativa de de-
gradação para estes casos selecionando mais pixels e consequentemente estabelecendo mais
pontos de controle no mapa de aparência. O exemplo da Figura 3.9 mostra como é possível
melhorar os resultados quando aumentamos o número de pontos de controle selecionando mais
pixels. Cada um dos três casos apresenta o novo mapa de aparência com seus níveis que variam
do verde (mínimo) ao vermelho (máximo), seguido de resultados de degradação e restauração,
respectivamente. Com 4 pontos, neste caso, podemos ver a melhora significativa nos resultados.

(a) Imagem e mapa de aparência. (b) 2 pontos de controle.

(c) 3 pontos de controle. (d) 4 pontos de controle.

Figura 3.9 A seleção de mais pontos de controle pode refinar a estimativa de informações de degradação
e melhorar os resultados.

3.4 Decomposição de Sombreamento e Propriedades Reflexivas

Uma vez que temos a informação de degradação obtida a partir da distribuição de croma, nós
voltamos a utilizar a informação de luminância, que será decomposta em informação de som-
breamento S (shading) e componente de degradação ou refletância W (reflectance). Desta
forma, enquanto as propriedades reflexivas do material (refletância) variam à medida que o
material se degrada, o sombreamento original do pixel permanecerá inalterado.

Providos da informação de estimativa de degradação, nós agora devemos calcular o com-
ponente de degradação W para cada pixel na imagem. Utilizando o mesmo método de de-
composição de sombreamento proposto por [XWT+08], nós dividimos o intervalo contendo
os níveis de degradação [0.0,1.0] em vários subintervalos (100 por padrão). Em seguida cal-
culamos a média da luminância de todos os pixels em cada subintervalo e determinamos esta
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média como o componente de degradação ou refletância W . Observe que, enquanto pixels den-
tro de um mesmo subintervalo apresentam a mesma refletância W , eles possuem seu próprio
sombreamento. Precisamos agora definir a luminância como o produto da refletância W com o
sombreamento S:

L = W ×S. (3.3)

A questão é que a distribuição de refletância W normalmente não se comporta como uma
função monotônica, como era de se esperar. Nós iremos então definir a distribuição como
crescente ou decrescente verificando os pontos extremos de distribuição de refletância e a re-
calculamos como uma função monotônica por esta condição. Para isso, partimos do extremo
mínimo da distribuição até o máximo, e avaliamos para cada ponto se a condição de cres-
cente/decrescente é obedecida. Se não, calcula-se a posição do ponto atual como a média da
posição entre o ponto anterior e o posterior, ou preserva-se a mesma posição do ponto anterior,
caso a média calculada também não siga a condição da função. As imagens na Figura 3.10
ilustram como a distribuição de W com comportamento de função não-monotônica e sua visu-
alização na imagem são ajustados para uma função monotônica, e como esta modificação torna
a distribuição de refletância mais suave.

(a) Distribuição de W como uma função não-monotônica.

(b) Distribuição de W reajustado como função monotônica.

Figura 3.10 Distribuição da refletância e sua visualização na imagem antes (a) e depois (b) do reajuste.
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Lembrar que isso é baseado apenas nos pontos providos pelo usuário e que uma melhor sele-
ção de pontos muitas vezes é possível. Mesmo assim, na maioria dos casos, este procedimento
não só torna a distribuição de refletância logicamente coerente com a variação de degradação,
como também reduz a presença de artefatos e ruídos nas imagens processadas. Usamos por fim
a luminância L e a refletância W que foi calculada para encontrar trivialmente o sombreamento
S (shading) para cada pixel através da relação:

S = L/W. (3.4)

Com este último passo, possuímos tanto a informação de degradação obtida pelo croma
quanto a luminância decomposta em sombreamento e refletância. O próximo passo é usar esta
informação para realizar as operações de efeitos no sistema.

3.5 Operações de Degradação, Restauração e Transferência de Material

Com os dados obtidos até agora, poderemos realizar as três operações básicas do nosso mé-
todo: degradação (weathering), restauração (deweathering) e transferência de material (mate-

rial transfer). Lidaremos inicialmente com as operações de degradação e restauração, já que
ambas trabalham com base no mesmo princípio, utilizando-se das informações já obtidas.

3.5.1 Degradação e Restauração

Entrando em detalhes com a operação de degradação, lembramos que o mapa de degradação
é uma representação do estado de cada pixel de acordo com a variação total de aparência esti-
mada, onde quanto mais claro ele estiver no mapa, mais degradado o respectivo pixel estará na
imagem pela degradação gradativa como um todo. Supondo que queiramos obter uma versão
da imagem no futuro a partir do mapa, tudo o que temos que fazer é tornar os pixels escuros
deste mapa mais claros (mais degradados) e associar este novo estado dos pixels em um novo
frame da imagem. Na Figura 3.11 a seguir um exemplo de como podemos atualizar o mapa
para obter novos estados no futuro.

(a) 5 Iterações. (b) 10 Iterações. (c) 20 Iterações.

Figura 3.11 Mapas de degradação e a respectiva imagem gerada em diferentes iterações.
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Atualizamos cada nível de degradação D no mapa pela seguinte operação incremental:

D′ = D+(P×Ks ×Kw). (3.5)

Analisando cada parâmetro desta função, temos inicialmente um novo nível de degradação
D′ que será calculado a partir do último nível D e um incremento controlado por três parâme-
tros adicionais: P, Ks e Kw. O primeiro parâmetro está associado a um fator de propagação P

(propagation factor). Ele determina como e quanto o efeito irá se propagar. Nos casos mais
gerais, atribuímos o valor de propagação P para cada pixel como a média do seu nível D com
o de seus 8 vizinhos próximos. Isso irá garantir que a distribuição se espalhará uniformemente
pela imagem seguindo a mesma direção do estado inicial. Em outros casos, podemos determi-
nar um valor de propagação P totalmente customizado, seja uma imagem qualquer, seja criado
por uma distribuição definida pelo usuário, ou ainda gerada proceduralmente por uma função
de espalhamento ou ruído ([Per85]). A Figura 3.12 mostra um exemplo de como obter um
padrão diferente de dispersão no efeito de degradação simplesmente usando uma distribuição
customizada como fator de propagação P.

(a) Propagação P. (b) 10 Iterações. (c) 20 Iterações. (d) 30 Iterações.

Figura 3.12 Uso de uma propagação diferente para gerar outros padrões de espalhamento do efeito.

O segundo parâmetro incremental da função é um fator de velocidade Ks (speed factor), que
é constante em toda a imagem e irá controlar a taxa de velocidade de dispersão do efeito a cada
iteração no sistema. O terceiro e último parâmetro é o fator de degradação Kw (weathering fac-

tor). Em casos triviais, podemos claramente omitir a influência deste parâmetro, estabelecendo
um valor fixo 1.0 para ele. Por outro lado, podemos usá-lo para estabelecer comportamentos
não-lineares de degradação que não podem ser modeladas com o parâmetro de propagação P.
Podemos, por exemplo, modelar certos efeitos baseados em medidas temporais, que possam ser
adquiridas por dados analisados em um fenômeno real (como a taxa real de avanço de ferrugem
em determinado material). Um exemplo mais simples é utilizar o Kw distribuído de tal forma
que possa gerar padrões de rachaduras em uma dada amostra (ver Figura 3.13). Definimos
neste caso quais ramificações que surgem com o número de iterações.
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(a) Amostra. (b) Distribuição de
Níveis.

(c) 1 Iteração. (d) 3 Iterações. (e) 5 Iterações.

Figura 3.13 Uso do parâmetro Kw em conjunto com o mapa de degradação de uma dada amostra para
gerar padrões de rachadura controlados pelo número de iterações.

3.5.2 Processando Novos Estados no Tempo

Com o novo nível de degradação para cada pixel, iremos atualizar as informações que compõem
a imagem (croma e luminância) de modo a representar melhor seu novo estado no tempo. É
neste momento que o mapa de aparência, onde cada ponto está ordenado pelo seu nível, é
novamente utilizado. Utilizaremos este mapa para procurar os melhores candidatos substitutos
de cada pixel que representem seu novo estado no tempo.

A busca por novos candidatos no mapa de aparência tenta obedecer a duas condições bási-
cas: distância mínima de degradação e erro de luminância. A distância mínima de degradação
é a distância entre o nível D do pixel a ser substituído e o nível Dc do ponto candidato que está
sendo avaliado no mapa de aparência. Como o nível de degradação em cada candidato sempre
será maior, pois o mesmo deverá estar em um estado “mais degradado” do que o pixel original,
podemos representar esta relação de distância mínima como ∆D = Dc−D. A segunda condição
a se avaliar, o erro de luminância, considera que a distância de luminância entre o pixel atual
e o candidato avaliado não deve ultrapassar um certo limiar ω (assumindo o valor 20.0 como
padrão). Quando o melhor candidato a partir destas duas condições é encontrado, o pixel terá
tanto seus valores de croma ab quanto sua refletância W substituídos por aqueles pertencentes
ao candidato, atribuindo novas cores e uma nova luminância para o pixel a partir da relação de
decomposição previamente estabelecida L = W ′×S. Isso permitirá gerar uma nova refletância,
mas que mantém o sombreamento S do pixel inalterado.

É importante observar que, mesmo em casos com um grande número de pontos no mapa,
nem sempre estas duas condições podem ser atendidas na busca por novos candidatos. Nestes
casos, o candidato mais próximo em distância de degradação será escolhido. Isso pode levar
a uma variação grande de luminância e consequentemente introduzir erros de ruído croma e
pixels de luminância muito saturada. Este problema pode ser atenuado graças à extração de
informação especular da imagem, primeira etapa do processo que já foi discutida.

O que foi apresentado aqui está relacionado com uma operação de degradação (weathe-

ring). Podemos facilmente estabelecer uma relação de restauração (deweathering) a partir de
uma degradação simplesmente invertendo a ordem dos pontos fornecida pelo usuário. Logo,
caso um usuário tenha escolhido os pixels A, B, C e D de uma imagem em uma operação
de degradação, podemos realizar uma operação de restauração simplesmente reorganizando os
pontos na ordem D, C, B e A e seguindo as demais etapas por este novo arranjo.
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3.5.3 Transferência de Material

A terceira operação do nosso sistema, a transferência de material, consiste em transferir infor-
mações e propriedades de degradação de outros materiais previamente processados em novas
imagens, de modo a obter uma similaridade visual de degradação coerente com os efeitos en-
volvidos. Na verdade, podemos definir dois tipos de transferência de material: transferência
por associação direta e transferência por mapeamento de distribuição de degradação.

Transferência por Associação Direta

Analisando o primeiro caso de transferência, consideramos que tanto a imagem de entrada
quanto a amostra previamente processada apresentam variações em efeitos de degradação. Nós
podemos, por exemplo, relacionar uma transferência entre dois tipos de ferrugem, ou mesmo
efeitos bem distintos, mas com distribuições visualmente similares, como musgos e manchas.
O que realmente fazemos é associar as informações do mapa de aparência (componente de
refletância W e valores croma ab) da amostra previamente processada com os dados da imagem
que está sendo alterada. Lembrando que neste primeiro tipo de transferência, a distribuição
de degradação, e consequentemente o mapa de degradação, é o mesmo gerado na imagem
original, e pode ser manipulado como tal. O que muda aqui são as propriedades de refletância
e de variação de cor que serão transferidas de um outro material e atribuídas no contexto de
degradação da imagem processada. Exemplos na Figura 3.14.

(a) (b) (c)

Figura 3.14 Transferência de pátina (a), ferrugem (b) e lodo (c) na estátua do Drummond.

Transferência por Mapeamento de Distribuição de Degradação

Enquanto o primeiro tipo de transferência requer uma relação de efeito de degradação tanto
na amostra transferida quanto na imagem processada, este segundo tipo busca transferir efeitos
em imagens sem qualquer informação de degradação. Para isso, usamos uma operação de ma-
peamento de distribuição de degradação para transferir o mapa de degradação de uma amostra
na imagem sem efeitos. Feito o mapeamento, a imagem possui agora um mapa de degrada-
ção onde podem ser associados os efeitos de croma e refletância de outros materiais da mesma
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forma que no primeiro caso de transferência. A Figura 3.15 ilustra um exemplo de aplicação
de vários efeitos em uma escultura em relevo que não apresentava qualquer sinal de efeito de
degradação.

(a) Amostra. (b) Ferrugem. (c) Rachaduras. (d) Musgos.

Figura 3.15 Exemplos de aplicação em uma imagem sem efeito de degradação.

Um outro exemplo desta aplicação permite gerar padrões diferentes dos presentes na ima-
gem com efeitos. A Figura 3.16 abaixo ilustra esta aplicação gerando outros padrões de distri-
buição com o mesmo efeito da imagem.

Figura 3.16 Variações de distribuição do efeito da estátua utilizando diferentes mapas de degradação.

3.6 Pós-processamento

Apresentaremos nesta última seção algumas operações de pós-processamento que podem tornar
o resultado final mais coeso visualmente.

3.6.1 Manipulando a Informação de Specular Highlight

Como foi colocado antes, na etapa de pré-processamento utilizamos um método para estimar a
informação de specular highlight na imagem. Procuramos fazer nesta etapa final a recuperação
de informação visual do specular highlight a partir do parâmetro E (passo 4 do esquema), já que
ela pode ter sido bastante alterada ou totalmente perdida durante o processo. Esta manipulação
não só torna os resultados mais convincentes, como também ajuda a lidar com casos mais
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problemáticos de imagens com alto nível de iluminação. Este procedimento é dividido em
operação de reajuste e operação de recuperação de specular highlight. A operação de reajuste
vem primeiro, adequando o nível de specular highlight para certas condições específicas, como
variação pelo material transferido e por nível de degradação. A operação de recuperação vem
então como segundo passo usando o highlight recalculado Er para compor a imagem final.

Reajuste de Highlight - Transferência de Material

A aplicação de reajuste em operações de transferência busca aproximar melhor a aparência
de specular highlight do material transferido, tentando assim alcançar uma aparência mais plau-
sível da imagem alterada. Observe que consideramos apenas refletância e croma das amostras
utilizadas na transferência até o momento. Para incluir o specular highlight do material nesta
condição, usamos os extremos mínimo e máximo de nível de specular highlight também já dis-
cutidos no início do capítulo. Explicando melhor este processo de reajuste, vamos supor que
minEi e maxEi são os extremos mínimo e máximo de specular highlight calculados na imagem
original e que minEm e maxEm são os respectivos valores no material que está sendo transferido
e foi previamente calculado em uma outra ocasião. Para reajustar os valores de highlight E

atuais na imagem para Er, nós só precisamos recalcular tais valores como uma medida propor-
cional em relação aos extremos como:

Er = minEm +
E −minEi

maxEi −minEi
× (maxEm −minEm). (3.6)

Reajuste de Highlight - Nível de Degradação

Para casos de um especular variante de acordo com o grau de degradação, onde regiões com
níveis de degradação bem diferentes também apresentam aparência de specular highlight bem
distintos, devemos reajustar o valor de specular highlight E seguindo um critério de degradação
do material. O que podemos fazer é conservar ou atenuar o highlight de cada pixel de acordo
com seu respectivo nível D. Escolhemos então um dos dois possíveis casos para usar o specular

highlight inicial E e calcular o specular highlight reajustado Er a partir de D:

1. Imagem ganha especular com a degradação: Er = E ×D

2. Imagem perde especular com a degradação: Er = E × (1.0−D)

Em transferência de material, isso deverá ser feito depois do reajuste mencionado ante-
riormente para os extremos (e portanto o E da relação acima será o Er já calculado para a
transferência). Este reajuste funciona muito bem para transferências em imagens sem qualquer
efeito, uma vez que ainda não há uma relação entre a degradação e nível de highlight. Porém,
o resultado não costuma ser satisfatório em imagens com efeitos, que podem não ser bem ajus-
tados pela amostra transferida com a variação de especular à medida que o material se degrada.
Na Figura 3.17 um exemplo onde este procedimento é aplicável.
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(a) Imagem e amostra.

(b) Imagem combinada e specular highlight.

(c) Imagem combinada e specular highlight usando rea-
juste por degradação.

Figura 3.17 Exemplo de reajuste especular na combinação da cor para tornar a composição final mais
coerente com o material transferido. Observe como a informação especular da imagem, antes quase
imperceptível, torna-se mais evidente e estabelece uma melhor semelhança com o novo material.

Recuperação de Specular Highlights

A recuperação de specular highlights é o segundo passo de manipulação do highlight. Con-
siste em simplesmente usar uma interpolação linear a partir da imagem gerada após a aplicação
de uma das operações previamente estabelecidas (degradação, restauração ou transferência).
Uma vez que temos a informação final de specular highlight Er após o reajuste, para uma cor
Ia que reflita as condições de iluminação do ambiente (usamos (1.0,1.0,1.0) em todas as ima-
gens deste trabalho) e a cor atual Ca da imagem processada, calculamos a cor final C f como:

C f = Ca × (1.0−Er)+(Er × Ia). (3.7)

Com isso, a imagem final será composta de acordo com a operação realizada (passo 5 do
esquema). Só observando que, caso o usuário resolva optar para um cenário de highlight não-
variante, o specular highlight não muda (Er = E). O usuário também poderá decidir quantas
aplicações de ajuste e recuperação de especular devem ser feitas para tornar a imagem com uma
aparência mais próxima do material transferido. Abaixo uma comparação mostrando como o
número de aplicações em cada operação pode alterar a aparência da imagem original e assim
torná-la mais próxima da aparência de material que se deseja obter. Os exemplos da Figura
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3.18 utilizam os mesmos exemplos da figura anterior para mostrar variações de especular em
transferência com diferentes aplicações de reajuste e recuperação.

(a) 1× reajuste e 1× recuperação. (b) 1× reajuste e 3× recuperação. (c) 3× reajuste e 3× recuperação.

Figura 3.18 Resultados com variações no número de reajustes e recuperações de highlights.

3.6.2 Modelando Variações Geométricas com o Efeito Bump Mapping

Introduzido por [Bli78], o efeito bump mapping gera uma percepção 3D de pequenos relevos
em imagens, pela alteração consistente dos vetores normais. O uso deste efeito no nosso tra-
balho tira proveito de mapas de normais para melhorar o realismo e a coerência dos materiais
transferidos em termos de variação geométrica. Como as amostras utilizadas na transferência
geralmente se encontram em uma superfície plana, supomos que a maior parte da variação de
iluminação nestas amostras é induzida principalmente por variações geométricas causadas pelo
efeito presente. Assim, pequenos efeitos de degradação como rachaduras e descascamentos,
podem ser modelados.

Primeiro fazemos uma aplicação de filtro bilateral ([TM98]) na luminância da imagem para
atenuar ruídos e ao mesmo tempo reforçar as bordas, seguida de uma operação de recuperação
de normais (como apresentado em [FH04] e [ZFGH05]), feita a partir do gradiente em cada
pixel. A Figura 3.19 mostra que, apesar de não ser perfeita, a informação de normais estimada
é boa o bastante para melhorar a aplicação de certos efeitos que causam variações físicas.

(a) Amostra. (b) Luminância. (c) Filtragem. (d) Normais.

Figura 3.19 Aquisição de normais a partir da luminância filtrada do material.
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Utilizamos o modelo de [Pho73] para aplicar o efeito bump mapping e combinar a distri-
buição de iluminação com a cor final da imagem. O usuário pode escolher a posição da fonte
de luz que melhor se adapte e combine com a iluminação na imagem. Outros parâmetros, já
conhecidos pelo modelo de iluminação também podem ser facilmente manipulados para ade-
quar melhor a imagem resultante em determinadas condições de luz e propriedades reflexivas
do material. Resultados com estas aplicações serão apresentados no próximo capítulo.

A Tabela 3.1 apresenta os principais parâmetros definidos em nosso método e uma breve
descrição da aplicação dos mesmos.

Neste capítulo apresentamos os pontos fundamentais na elaboração do nosso método. No
capítulo seguinte traremos os resultados gerados a partir das técnicas que foram discutidas até
então, buscando não apenas explorar os casos ótimos, como também ilustrar exemplos não
triviais e destacar melhor certas limitações da nossa abordagem.
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Parâmetro Sigla Descrição

Croma ab
Canais do espaço de cor Lab que
representam a informação de cor.

Luminância L
Canal do espaço de cor Lab que
representa a informação de iluminação.

Nível de specular highlight E
Informação de especular estimado
na imagem a partir da luminância L.

Sensibilidade de highlight hs
Controla a intensidade de luminância
extraída como informação especular.

Valor médio do histograma de especular ME
Valor de ponto médio usado no
histograma de nível especular.

Extremos mínimo e máximo de especular minE e maxE
Representam os níveis mínimo e
máximo de especular na imagem.

Nível ou grau de degradação D
Representa o quão avançado um pixel
está no estado de degradação.

Refletância W
Encontrado a partir da
decomposição da luminância.

Sombreamento S
Encontrado a partir da
decomposição da luminância.

Novo nível de degradação D′ Representará um novo estado
do efeito na imagem.

Fator de propagação P
Controla como e quanto o efeito
irá se propagar na imagem.

Fator de velocidade Ks
Controla a taxa de velocidade de
dispersão do efeito a cada iteração.

Fator de degradação Kw
Parâmetro especial de controle de
efeito para casos específicos.

Distância mínima de degradação ∆D
Primeira condição na escolha dos
candidatos a substituição dos pixels.

Limiar de erro de luminância ω
Segunda condição na escolha dos
candidatos a substituição dos pixels.

Nível de especular recalculado Er
Novo nível de especular calculado
por critérios de reajuste e recuperação.

Tabela 3.1 Tabela de parâmetros.
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Resultados

No capítulo anterior tratamos detalhes da elaboração do nosso método, assim como alguns
exemplos ilustrando abordagens e resultados. Neste capítulo apresentamos outros casos que
exemplificam as aplicações do nosso método.

4.1 Síntese de Efeitos de Degradação

A Figura 4.1 abaixo mostra uma transição do passado para o futuro da estátua do Drummond.
A estátua, que em sua inauguração tinha a aparência limpa e escura de bronze, com o tempo
adquiriu um aspecto mais claro e dourado. O que apresentamos na figura é uma tentativa de
representar estados da estátua no passado (por restauração) seguindo em uma transição até o
que seria sua aparência no futuro (por degradação), a partir da imagem central como referência
para os métodos.

Figura 4.1 Processo de restauração para degradação usando a mesma seleção de pixels.

Na Figura 4.2 temos um bom exemplo do uso de restauração para um objeto com geometria
complexa que não possui muita informação de sua aparência original. Nesta aplicação, pude-
mos gerar uma boa aparência restaurada da estátua que foi afetada pelo efeito de pátina, sem
falhas perceptíveis na imagem.

Vemos na Figura 4.3 um comparativo entre os resultados apresentados em [XWT+08] e os
gerados pelo nosso método usando a mesma imagem de entrada. Observe que o nosso resultado
preserva melhor os detalhes do objeto na restauração, gera uma aparência de degradação mais
coerente com o efeito em questão e também preserva melhor os detalhes do material transfe-
rido. Nosso resultado também se destaca pelo tempo de processamento, que foi feito dentro de
poucos segundos, em comparação a minutos do trabalho anterior, como declarado no próprio
artigo pelos autores.

33
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Operações podem também ser combinadas, como é o caso da Figura 4.4. Nela, é realizado
um mapeamento com degradação seguido de transferência usando uma mesma amostra. Isso
permite não só adicionar efeitos em imagens sem informação de degradação, como também
novos estados a partir da amostra transferida. Neste exemplo, procuramos transferir a variação
de aparência de uma placa com mancha de ferrugem na estátua de bronze do cavaleiro.

Os melhores resultados de transferência ocorrem quando os efeitos a serem relacionados
(imagem original e amostra transferida) definem uma aparência similar nos objetos afetados
em termos de refletância e suavidade da superfície. A Figura 4.5 traz alguns exemplos.

Como já foi apresentado antes, usamos também informações de normais estimadas da
amostra para combiná-las com o efeito bump mapping a fim de melhorar a aparência resul-
tante para certos efeitos. As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 mostram exemplos desta aplicação.

No exemplo da Figura 4.6, o efeito de decomposição da banana é combinado com a apa-
rência de descascamento e as normais do mapa de degradação para gerar um efeito combinado
no abacate do centro da imagem.

Já no exemplo da Figura 4.7, outra aplicação com uso de normais combinado a efeitos
de rachadura. Observe que, mesmo não sendo totalmente coerente com toda a geometria da
estátua, as rachaduras estão bem mais evidentes e convincentes no resultado com normais.

No terceiro caso com informação de normais (Figura 4.8), utilizamos uma técnica simples
para simular ramificações de rachaduras que alteram tanto o mapa de normais quanto o mapa de
degradação. Para isso, usamos uma distribuição de níveis que cria novas ramificações de acordo
com a iteração atual seguindo a transição de vermelho para verde, como está representado no
mapa de distribuição (imagem inferior nas amostras). As imagens finais são o resultado de uma
combinação das três amostras com a imagem da escultura, gerando assim um efeito gradual
sintetizado de rachadura.

4.2 Abordagens e Comparações

A Figura 4.9 ilustra bem as melhorias alcançadas utilizando as abordagens de remoção de spe-

cular highlight e distribuição monotônica da refletância W . Nela é feito um comparativo em
uma operação de degradação de como o erro na seleção dos candidatos é minimizado drastica-
mente quando usadas as abordagens citadas.

A Figura 4.10 traz uma validação do método com um fenômeno real, comparando efeitos
sintetizados com imagens de uma banana em decomposição.

Finalmente, na Figura 4.11 apresentamos outro exemplo de transferência por mapeamento.
Desta vez, procuramos transferir o efeito de lodo de uma amostra em uma casa antiga utilizando
diferentes mapas de degradação.

A Tabela 4.1 abaixo traz algumas informações sobre cada um dos resultados apresentados
neste capítulo. O tempo de execução em segundos para cada frame considera apenas o proces-
samento nas operações e pode variar nos casos com mais de uma aplicação. Este tempo não
inclui as etapas de pré-processamento e interação do usuário. Os dados foram medidos em um
notebook com processador Intel® Celeron™1.8GHz e 2GB de memória.

Neste capítulo trouxemos mais alguns exemplos que ilustram boas aplicações do nosso
método. No quinto e último capítulo traremos as conclusões e propostas para trabalhos futuros.
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Imagem Operação Resolução
Precisão do Sensibilidade de Tempo

Mapa de Aparência Highlight (hs) (seg./frame)

Fig. 4.1
Restauração

346x640 1 : 4 20.0 1.2
Degradacao

Fig. 4.2 Restauração 608x794 1 : 4 20.0 0.9

Fig. 4.3
Restauração

1600x1200 1 : 16 20.0 2.0~2.5Degradação
Transferência

Fig. 4.4
Mapeamento

706x695 1 : 8 20.0 0.8Degradação
Transferência

Fig. 4.5 Transferência 476x395 1 : 2 20.0 0.45

Fig. 4.6
Transferência

1195x877 1 : 4 20.0 1.6~1.8Degradação
Normais

Fig. 4.7
Transferência

972x1296 1 : 4 20.0 2.2
Normais

Fig. 4.8
Transferência

1024x691 1 : 8 20.0 2.4~2.6
Normais

Fig. 4.10 Degradação 2592x1944 1 : 16 15.0 2.3~2.9

Fig. 4.11
Mapeamento

972x1160 1 : 8 10.0 1.75~1.90
Transferência

Tabela 4.1 Tabela de dados dos resultados.
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(a) Imagem original.

(b) Resultados de uma operação de restauração.

Figura 4.2 Exemplo de operação de restauração. Observe como a aparência original de bronze da
estátua restaurada é convincente, além dos detalhes de sombreamento e especular bem preservados.
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(a) Imagem.

(b) Resultados por [XWT+08].

(c) Resultados pelo nosso método.

Figura 4.3 Uma comparação de restauração, degradação e transferência entre os resultados apresenta-
dos em [XWT+08] e resultados gerados pelo nosso método.

(a) Imagem e amostra.

(b) Resultados após transferência e degradação.

Figura 4.4 Transferência em uma imagem sem efeito utilizando um novo mapa de degradação e seu
efeito de propagação para gerar vários estados do efeito de pintura em ferrugem.



38 CAPÍTULO 4 RESULTADOS

(a) Imagem original. (b) Ferrugem em peça de ferro.

(c) Formação de ferrugem e sujeira em aço. (d) Recoloração em estátua de madeira.

Figura 4.5 Transferência de efeitos similares geram resultados mais convincentes.

(a) Imagem e amostras.

(b) Estados de degradação e transferência resultantes da combinação.

Figura 4.6 Transferência de material combinado com as normais geradas pela variação da luminância
com o mapa de degradação para criar um efeito similar ao de uma banana em decomposição.
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(a) Imagem e amostra.

(b) Mapeamento. (c) Sem normais. (d) Com normais.

Figura 4.7 Uso de normais em um efeito de rachadura transferido na estátua do Pensador. Percebe-se
como sua aplicação torna o resultado visualmente mais fiel ao efeito.
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(a) Imagem e amostras.

(b) Resultados sintetizados com o respectivo mapa de normais.

Figura 4.8 Efeito sintetizado de rachadura a partir de uma distribuição de níveis combinada com a
aplicação de normais no mapa de degradação, gerando novos estados do efeito transferidos na imagem.
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(a) Degradação sem uso de reajuste.

(b) Degradação com remoção prévia do especular.

(c) Degradação com remoção prévia do especular e distribuição monotônica de refletância.

Figura 4.9 Conjunto de resultados de degradação que ilustra melhor as vantagens oferecidas pelas
abordagens de informação sem specular highlight e distribuição monotônica de W . Percebe-se que
o uso de ambas as abordagens ajudam a atenuar drasticamente a presença de artefatos nos estados de
degradação na imagem. Ao lado de cada exemplo, uma distribuição em vermelho dos pontos que falham
nas condições de escolha dos candidatos, e que portanto apresentam ruídos decorrentes da discrepância
nas variações de luminância.
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(a) Imagem inicial.

(b) Imagens originais em diferentes estados de tempo.

(c) Imagens de decomposição sintetizadas pela amostra.

Figura 4.10 Validação do nosso método com um fenômeno real com a comparação entre fotos de uma
banana em decomposição tiradas em dias seguidos e um resultado de degradação a partir da primeira
imagem. Embora não seja fisicamente coerente com o efeito em questão, nosso método ainda gera
resultados aceitáveis na propagação do efeito e variação da coloração da fruta.

Figura 4.11 Variações de formação de lodo transferidos em uma casa antiga utilizando diferentes mapas
de degradação.



CAPÍTULO 5

Conclusões

Esta dissertação introduziu um método que manipula informações de aparência em uma ima-
gem seguindo o contexto de sua variação com o tempo e de como ela é afetada por efeitos de
degradação. Seguimos a idéia já proposta em [WTL+06] e [XWT+08] de que variações de cor
e luminância em uma imagem podem trazer informações de degradação e variação de aparência
em objetos presentes na mesma.

Buscamos uma abordagem alternativa à dos trabalhos anteriores para conseguir resulta-
dos a taxas interativas e uma melhor experiência com o usuário em obter variados efeitos em
pouco tempo e com uma exigência mínima de ajustes. Comparado a estes trabalhos, nosso
método substitui o uso de manifold de aparência por uma abordagem mais simples de mapa
de aparência. Esta simplificação garantiu um considerável ganho em performance, sem falar
na requerida e lenta etapa de pré-processamento de manifolds, que é desnecessária no nosso
método. Em testes interativos de experiência do usuário, imagens podem ser processadas em
questão de segundos, comparado com minutos no método de Xue e colegas [XWT+08]. Tam-
bém contribuímos em um melhor tratamento de imagens com specular highlights, os casos
mais problemáticos neste tipo de abordagem que até então não eram mencionados em outros
trabalhos. Apesar de limitado a ajustes nas informações de cor e iluminação da imagem, sem
considerar a manipulação espacial da mesma, nosso método consegue oferecer resultados bem
convincentes em muitos casos.

Procuramos acrescentar outras funcionalidades a fim de gerar certos efeitos que ainda não
eram modelados. Em um destes casos pudemos modelar e sintetizar efeitos de rachadura a
partir do uso de informação de normais combinada com alterações controladas no mapa de
degradação a partir de um esquema de distribuição de níveis. Outros efeitos também podem
ser simulados, se consideradas certas condições e adaptações no método. Um efeito envol-
vendo acúmulo de poeira, por exemplo, pode ser modelado no mesmo contexto de alteração
do mapa de degradação, desde que se tenha informações de acessibilidade dos objetos na ima-
gem para realizar esta combinação. No entanto, devido a certas limitações no método, outros
efeitos podem se apresentar inviáveis a qualquer tipo de adaptação, tais como descascamento,
enrugamento e mudança de estado. As principais limitações serão descritas a seguir.

5.1 Limitações e Propostas

Nosso método também apresenta certas limitações, algumas gerais que derivam da própria
técnica, outras que dependem diretamente do conteúdo da imagem a ser modificada.

Uma limitação que se aplica em todos os casos é a deficiência do método em modelar
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variações geométricas na superfície causadas pelo efeito em questão (ver Figura 5.1). Isso
porque, como foi apresentado inicialmente, temos um parâmetro imutável de sombreamento
S na imagem que carrega informações de acessibilidade e geometria das formas dos objetos.
Como não oferecemos qualquer técnica para manipular tal parâmetro e manter a coerência do
contexto da imagem, artefatos decorrentes apenas de alterações físicas sempre irão ocorrer.

(a) Imagem de entrada. (b) Degradação. (c) Restauração.

Figura 5.1 Variações geométricas causadas em certos efeitos não são modeladas. Isso leva a resultados
incoerentes de degradação e restauração, como neste caso de descascamento.

Imagens em muitos casos possuem vários objetos com geometria difícil de estimar e mani-
pular, o que leva consequentemente a problemas mais complexos de reconhecimento e análise
de detalhes. Tentamos abordagens de image warping, mas não avançamos o bastante para ob-
ter algo satisfatório. Uma outra idéia era decompor o sombreamento S como um parâmetro
parcialmente alterável, mas isso também levaria a outras abordagens que fugiriam bastante da
proposta básica do trabalho.

Outra limitação diz respeito à forma de mapeamento que utilizamos na aplicação de mapas
de degradação. Como seguimos uma abordagem simples de mapeamento de textura, interpre-
tando a imagem como um plano, nem sempre os resultados ficaram visualmente consistentes
com o conteúdo presente. A técnica funciona bem quando a imagem é constituída de objetos
com forma plana ou se a forma coincide bem com o mapa que está sendo transferido, mas falha
em imagens mais detalhadas e com objetos de forma bastante irregular. Tivemos a idéia de
combinar informações de gradiente da luminância na imagem com técnicas de image warping,
para distorcer o mapa transferido e melhorar a “ilusão” de curvatura nas descontinuidades do
objeto, mas não chegamos a nada concreto quanto a isso. Na Figura 5.2 uma ilustração de como
as descontinuidades na imagem original não são respeitadas e o sombreamento não é suficiente
para criar a ilusão de curvas no efeito transferido.

Uma limitação pouco comum em nosso método envolve certas imagens cujo mapa de apa-
rência gerado não permite um bom controle de variação de cores, e portanto de estimativa de
degradação. Na Figura 5.3 vemos a imagem de dois vasos que é um bom exemplo disso. As co-
res presentes nesta imagem não variam muito no plano ab, mas possuem uma variação grande
em termos de luminância. Como o nosso método utiliza apenas informações de croma para es-
timar informações de degradação, ele geralmente falha em casos como este, onde a luminância
(e consequentemente a refletância) não está bem definida em termos de nível de degradação.
Uma idéia de solução seria acrescentar informação de luminância como condição de análise no
processo de estimativa de degradação, mas isso não veio a ser posto em prática.
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Figura 5.2 Percebe-se que o mapeamento de normais deixa a desejar quando a imagem apresenta obje-
tos de geometria complexa. Observe como as descontinuidades da forma nas áreas em destaque não são
obedecidas pelo mapeamento de textura.

(a) Imagem de entrada. (b) Mapa de aparência. (c) Resultado de restauração.

Figura 5.3 Exemplo onde a estimativa de degradação falha. A distribuição no mapa não permite esta-
belecer um bom controle de variação de cores do efeito, levando vários pixels com croma parecidos, mas
com estados bem diferentes, a serem definidos como similares em nível de degradação. A restauração
não condiz com a esperada pelo contexto da imagem, que deveria gerar vasos brancos, e não cinzas.

O último tipo de limitação que enfrentamos está diretamente relacionado aos casos mais
graves de imagens com specular highlight. Temos conhecimento de que já existem vários tra-
balhos que propõem tratar destes casos (alguns exemplos são [TLQS03], [TI05] e [SZSX08]),
normalmente seguindo uma abordagem de remoção de highlight (highlight removal) atenuando
o grau de luminosidade. Entretanto, nenhum dos métodos avaliados apresentou-se robusto o
bastante para lidar com os piores casos, uma vez que não costumam existir informações de
croma (ou detalhes) nestas áreas da imagem, um ponto chave na abordagem de alguns destes
trabalhos. A solução que buscamos consiste em combinar técnicas de preenchimento (hole fil-

ling) e síntese de texturas, somada a uma composição por componente alfa (alpha compositing)
para preencher as regiões afetadas por áreas similares com nível especular bem mais atenuado.
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Testamos também um método simples que gera uma distribuição de valores de alfa a partir
de uma seleção utilizando a abordagem de flood fill, seguida de uma seleção manual das áreas de
interesse. Serve como ilustração de que, apesar de simples, é possível melhorar bastante estes
casos críticos, como podemos ver na Figura 5.4. Este procedimento ficou em fase preliminar,
uma vez que não chegamos a conciliá-la com a informação de nível especular, de modo a
favorecer uma automatização do processo. Uma proposta a princípio considerada, mas que
não veio a ser estudada em detalhes, consistia em analisar as regiões mais concentrados de
informação especular como adequadas a substituição e a partir daí buscar regiões similares em
termos de vizinhança para soluções de cópia.

(a) Regiões de cópia (verde) e substituição (vermelho). (b) Seleção de preenchimento.

(c) Seleção alfa através de flood fill. (d) Resultado após várias aplicações.

Figura 5.4 Uma proposta para melhorar os resultados em casos mais graves de imagens com regiões de
especular concentrado. Usando uma abordagem de hole filling aliada a uma composição por componente
alfa para preencher regiões de interesse utilizando áreas similares na imagem.
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