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UNESP 

 
Fotografias tem um poder muito grande sobre a humanidade, pois com elas é possível mostrar e 
provar acontecimentos que realmente ocorreram. E sabendo desse grau de importância, muitas 
pessoas usaram, e ainda hoje usam técnicas para modificar essas imagens, em favor próprio ou de 
terceiros. Com o avanço da tecnologia nas máquinas fotográficas, onde tem-se qualidades altas na 
imagem, junto com a evolução de programas cada vez mais sofisticados na edição dessas imagens 
virtuais, fica cada vez mais difícil a detecção de manipulações nelas. Com isso se faz necessário a 
implementação de algoritmos com técnicas mais sofisticadas para a detecção desse tipo de 
manipulação. Neste projeto, será implementado uma abordagem para a detecção de adulteração 
em imagens digitais. O algoritmo se baseia na propagação da luz na imagem para detectar 
incompatibilidades. Este tipo de algoritmo requer um referencial, no escopo deste trabalho foi 
utilizado inicialmente olhos dos indivíduos presente na imagem. Tem-se vários algoritmos para 
detecção de manipulações em uma imagem. A complexidade dessa abordagem é exponencial ao 
número de pixels, tornando inviável. Além do alto custo computacional, o número de regiões 
incorretamente identificadas é muito alto. Deste modo, será apresentada técnica que trata deste 
problema de uma maneira mais eficiente. Em experimentos iniciais, foi possível identificar com 
captura de nove pontos em torno de um objeto esférico e com o auxílio de harmônicos esféricos, 
reconstruir a iluminação utilizando apenas 9 coeficientes. Espera-se na próxima etapa, combinar 
os resultados obtidos com métodos de aprendizado de máquina.  Os resultados preliminares 
demonstram que esféricos harmônicos são bastante promissores no contexto da aplicação deste 
projeto.  Com o resultado obtido, poderemos analisar os olhos de pessoas que estão na imagem. 
Iremos gerar uma esfera, que simula a iluminação recebida para cada par de olhos. Se houver uma 
inconsistência entre as esferas geradas, a imagem será tida como adulterada.          
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A INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES APOIADA PELA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA EM AMBIENTES DE 
BIG DATA 

 
ELVIS FUSCO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA - UNIVEM 

MARCOS LUIZ MUCHERONI - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
 

       Os ambientes informacionais digitais das organizações caracterizam-se pela dependência do 
uso da informação nos processos de tomada de decisão e inovação. Dentre os diversos esforços 
em utilizar as informações para apoiar as ações de apoio à decisão e a inovação nas organizações, 
está a Inteligência Competitiva, que utiliza-se de processos informacionais sistemáticos para 
sustentar tais ações. Neste contexto, este estudo pretende refletir sobre a inovação nas 
organizações por meio dos conceitos da Inteligência Competitiva em ambientes de Big Data 
utilizando uma plataforma informacional de apoio aos processos de inovação. 

 


