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Inteligência artificial para restaurar a qualidade dos vídeos

Por Fernando Moreira

Inteligência artificial
Aprendizado de Máquina, Rede
Neural, Deep Learning
Enquanto o aprendizado de máquina se baseia na ideia de que as
máquinas devem ser capazes de aprender e se adaptar por meio da
experiência, a IA se refere a uma ideia mais ampla em que as
máquinas podem executar tarefas de maneira "inteligente". A
inteligência artificial aplica aprendizado de máquina (Learning
Machine), aprendizado profundo (Deep Learning) e outras técnicas
para resolver problemas reais
Embora a IA seja a ampla ciência que imita as
habilidades humanas, o aprendizado de máquina
é um subconjunto específico da IA que treina
uma máquina para aprender.
As duas técnicas tem colaborado no avanço de
novas técnicas para restauro ou melhoria da
qualidade de vídeos.
A aprendizagem de máquina pode ser utilizada
para a reconstrução de sinais aprendendo a
mapear as observações de dados ruidosos para
limpar os sinais . Por exemplo, é possível ensinar
a máquina utilizando imagens limpas que depois
são corrompidas com diversos ruídos permitindo
que ela aprenda a analisar o que é ruído para
depois limpar as imagens que tenham essa
degradação.

Já o aprendizado profundo (Deep Learning)
usa enormes redes neurais com muitas
camadas de unidades de processamento,
aproveitando os avanços na capacidade de
computação e técnicas de treinamento
aprimoradas
para
aprender
padrões
complexos em grandes quantidades de dados.
As
aplicações
comuns
incluem
reconhecimento de imagem e voz.
Dessa forma, podemos resumir de forma
simplificada que a Inteligência artificial para
tratamento de vídeos realiza um grande
número de processos estatísticos, analíticos e
comparativos para ampliar o numero de pixels
e corrigir imperfeições à partir de um banco
de referências de milhares de outras vídeos

Existe ainda a rede Neural (Neural Network) que
é um tipo de aprendizado de máquina inspirado
no funcionamento do cérebro humano. É um
sistema de computação composto de unidades
interconectadas (como neurônios) que processa
informações respondendo a entradas externas,
retransmitindo informações entre cada unidade.
O processo requer várias passagens nos dados
para encontrar conexões e derivar significado de
dados indefinidos.
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Por Fernando Moreira

O que é possível fazer

Em termos simples, o aprimoramento de vídeo é o processo de melhorar a qualidade de uma gravação de
vídeo. Um software de vídeo profissional para restauração geralmente possui os seguintes recursos:
- aumento de escala/resolução (Upscaling) ;
- melhor iluminação;
- estabilidade aprimorada;
- eliminar ruído;
- ajustes de brilho;
- recortar, girar, inverter;
- filtros;
Ou seja, esse tipo de software, denominado de Video Enhancer pode dar uma segunda vida às gravações
antigas ou aprimorar gravações de baixa qualidade e alguns já utilizam recursos de Inteligência Artificial.
Upscaling é o processo de conversão de mídia de baixa resolução para uma resolução mais alta, sendo que o
Upscaling básico, sem uso de Inteligência Artificial, é uma forma de esticar uma imagem de resolução inferior
em uma tela maior, às vezes degradando a qualidade e destruindo detalhes. Por exemplo, para ampliar uma
imagem HD para caber em uma tela 4K, é necessário preencher 6 milhões de pixels adicionais que foram
criados, portanto, o software de aumento de escala tem que descobrir o que cada um desses novos pixels
deve exibir com base no que os pixels ao redor deles estão mostrando criando o que chamamos de
interpolação de quadros.

Tabela comparativa de resolução (sistema NTSC)
RESOLUÇÃO

COMO É DENOMINADO

VIDEO ANALÓGICO

720 X 480

480 i – SD – Standard Resolution

VIDEO HD

1280 X 720

720i – High definition

VÍDEO FULL HD

1920 X 1080

1080 i ou P – FHD Full HD (High
Definition)

CINEMA DIGITAL 2K

1920 X 1080

2K (Digital Cinema)

VIDEO DE ULTRA DEFINIÇÃO

3840 × 2160

4K (UHD - Ultra High Definition)

CINEMA DIGITAL 4K

4096 × 2160:

4K (Digital Cinema)

ULTRA HD 8K

7680 × 4320

8K (UHD)

ULTRA HD 16K

15360 × 8640

16K (UHD)
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O que devemos analisar
Conteúdo em formato digital

Então vale a pena?

A primeira necessidade é que o conteúdo
esteja em formato digital, caso esteja em
fita analógica ou digital é preciso
digitalizar.

Conteúdos audiovisuais podem ter alto
valor agregado, como uso de atores,
cenários, animações e claro, o próprio
valor histórico e nesses casos vale muito a
pena, inclusive investir em um sistema
próprio.

Saber as características da origem desse
conteúdo também é importante, se for um
material gravado do ar, de uma emissora
de TV aberta, mesmo já sendo digital tem
algumas
características
como
ser
entrelaçado.
Utilizar uma aplicação
instalada no computador

On-line

ou

O maior problema é o tempo de
processamento. Existem soluções On-line
que necessitam de 3 horas para processar
1 minuto de vídeo, isso com uma ótima
conexão de internet. Testes realizados
pela BML com ferramentas off-line
demandaram em média 14 horas para 60
minutos de vídeo (incluindo preparação)
para upscale de material de SD para 4K
com eliminação de ruídos, utilizando um
computador
de
boa
performance
(processador Intel i9, 64 Gb de Ram, placa
de vídeo Nvidia de 8 Gb)
Custo de restauração/melhoria da
qualidade versus custo de refazer o
conteúdo

Mesmo para situações simples como uma
gravação de entrevistas ou programas via
web com sistemas de videoconferência ou
switcher virtual, dependendo de cada
caso, isso pode ser uma boa alternativa.
Por exemplo uma entrevista realizada via
Google Meet, tem uma baixa qualidade
que pode ser aceitável dependendo de
seu uso, porém se quiser utilizar esse
material para criar um bom conteúdo,
editando com outras imagens de boa
qualidade
pode-se
investir
em
restauração e aumento de qualidade.
Digamos que o material original tenha 15
minutos, a um custo aproximado de
U$50.00, muito mais barato que qualquer
captação in loco com câmera, passa-se a
ter um material para compor uma
produção, principalmente se for um
Upscale para 4K ou 8K que permitirá
alterar os planos, abertos e fechados, das
imagens na edição.

Dependendo do conteúdo e da
quantidade, se o custo para refazer o
material com qualidade for menor que
U$200.00 por hora é melhor refazer, por
este será o custo mínimo aproximado se
for contratado um serviço. Esse custo leva
em conta equipamentos e pessoal
(computador de boa performance,
softwares, técnico, nobreak para não
perder horas de processamento, uso
constante de ar condicionado e sistema
de armazenamento de alta capacidade)
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Algumas soluções existentes no mercado
As soluções estão se tornando ao mesmo
tempo simples para o mercado doméstico
e sofisticadas para o mercado profissional
Melhorar a qualidade dos vídeos é
substancialmente mais complexo do que fotos
devido a problemas relacionados ao
movimento, como tremulação, blocos e
artefatos ondulados
Para fazer isso utilizasse da AI para analisar
os quadros ao redor para melhorar a
resolução e reduzir artefatos de movimento
para resultados mais naturais.
Um
dos
maiores
exemplos
das
possibilidades tem sido realizado pelo russo
Denis Shiryaev (www.neural.love) que
utiliza diversas técnicas como interpolação
de
quadros
(frame
interpolation)
colorização, correção de velocidade e
upscaling para 4 k de antigos filmes do
início do cinema e também oferece serviços
On-line.
Veja a restauração realizada no filme “A
chegada do trem na estação” dos Irmãos
Lumière, considerado o primeiro filme do
mundo
https://www.youtube.com/watch?v=EqbO
hqXHL7E&t=14s
Os softwares em geral são para uso mais
profissional e permitem fazer um melhor
gerenciamento dos recursos e do tempo de
processamento através do uso de melhores
computadores e codecs de renderização.
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A maioria das plataformas online são para vídeos de curta
duração, porém também existem empresas que recebem
os vídeos On-line e realizam o serviço mediante tabela de
preços por minuto. Os softwares por sua vez tem
características as vezes mais restritas, mas com custo
inferior, o maior custo nesse caso é de máquinas e
equipamentos para o processamento.
Alguns exemplos de softwares e plataformas On line

SOFTWARES

PLATAFORMAS

AVCLabs Video
Enhancer AI

Pixop

DVDFab Enlarger AI
Topaz Video Enhance AI
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neural.love
PicaVue
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Consultoria e assessoria técnica
em tecnologia audiovisual

SO
SOLUÇÕES

CA
CONSULTORIA
ASSESSORIA

Desenvolvimento de soluções para
melhoria de processos na
produção audiovisual

Treinamento de equipes de
produção audiovisual

TR
TREINAMENTO

STREAMING

Personalização de presets e
automações para sistemas de
produção híbridos e streaming

+5512991720838 – Whats app
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