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1o Trabalho
Métodos iterativos

ATENÇÃO
O prazo final para entrega é 20/04/2017 até as 23:59, tendo em vista

que a N1 deve ser entregue até o dia 24/04/2017.

Além disso, o trabalho pode ser feito de forma individual ou em duplas.

1 Resumo
Algumas imagens deverão ser reconstituídas utilizando interpolação em um polinômio de Newton criado a partir

de alguns pontos da imagem.

2 Descrição
O aluno irá receber um conjunto de imagens bem simples (apenas linhas, sem cores ou tons de cinza). Para cada

imagem, alguma parte estará faltando. Essa parte da imagem que falta é o que deverá ser reconstruída partindo apenas
de alguns pontos da imagem, que supostamente, seriam identificados como pontos da imagem original. A Figura 1
apresenta uma imagem como exemplo do problema.

Figura 1: Imagem com falhas que deve ser reconstruída a partir dos pontos (verdes) marcados.

Esses pontos precisam ser extraídos da imagem para criar um polinômio interpolador (nesse trabalho, o polinômio
de Newton). Após encontrar o polinômio interpolador que passa pelos pontos marcados na imagem, o intervalo deverá
ser interpolado, de modo que o resultado final seja uma reconstrução da imagem baseada nesses pontos. A Figura 2
apresenta uma imagem como exemplo do problema.

Figura 2: Imagem recuperada por meio da interpolação a partir dos pontos marcados.



3 Ferramenta auxiliar
Para simplificar o processo de extração dos pontos e plotagem do polinômio interpolador, o professor disponibilizou

uma ferramenta.
A ferramenta roda em Windows, Linux, MacOS, BSD, etc. O único pré-requisito é ter instalado o Java 8 ou

superior.
Assim, seguem instruções para uso:

1. Inicie a aplicação por meio do comando
java -jar newton-image-recovery.jar
Ao iniciar a aplicação, a tela inicial é mostrada como aparece na Figura 3(a).

2. Para carregar uma imagem, clique no botão "Carregar imagem"e selecione uma das imagens fornecidas pelo
professor. A imagem será carregada e mostrada na aplicação. A Figura 3(b) mostra como ficará após a seleção
da imagem.

3. Os pontos em verde representam os pontos que devem ser selecionados para a criação do polinômio interpolador.
Ao clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da imagem carregada, um ponto vermelho será
adicionado. Cada ponto vermelho será exportado posteriormente para obter o polinômio interpolador. Como os
pontos que interessam são os pontos na cor verde que estão impressos diretamente no arquivo de cada imagem
fornecida pelo professor, os pontos (cliques) devem ser adicionados exatamente sobre os pontos em verde. A
Figura 3(c) mostra dois pontos que já foram inseridos. Para concluir ainda faltam três pontos (sobre as marcações
em verde).
Em tempo,o clique com o botão direito sobre um ponto inserido (vermelho) remove o ponto em questão.

4. Após todos os pontos desejados serem devidamente inseridos, clique no botão "Exportar pontos (Octave)"para
obter os pontos graficamente inseridos. A Figura 3(d) mostra a janela que se abre e que apresenta os cinco
pontos inseridos (nesse exemplo). O formato disponibilizado (um vetor x e um vetor y) é o mesmo utilizado em
várias linguagens e ambientes de programação, como Octave, MATLAB, Javascript, etc. Contudo, nada impede
que o aluno opte por utilizar os dados em uma aplicação escrita em outra linguagem ou mesmo utilizar para
encontrar o polinômio de Newton "na mão".

5. Após obter os pontos, a aplicação pode ser fechada, caso o aluno não esteja interessado em mantê-la aberta.
Agora, o polinômio de Newton precisa ser encontrado. Após encontrar o polinômio de Newton, o aluno deverá
voltar à aplicação, carregar a mesma imagem novamente e clicar no botão "Importar polinômio de Newton
(Octave)". Uma janela com uma caixa de texto será apresentada. Os valores das coordenadas x e os coeficientes
b deverão ser informados no mesmo formato de vetores em que os pontos foram fornecidos na etapa de exportação
de pontos, como pode ser visto no exemplo de acordo com a Figura 3(e). Evidentemente, os valores y não precisam
ser informados, já que um polinômio de Newton é representado apenas pelos valores das coordenadas x e pelos
coeficientes b. Para lembrar:

Pn(x) = b0+ b1(x−x0)+ b2(x−x0)(x−x1)+ b3(x−x0)(x−x1)(x−x2)+ · · ·+ bn(x−x0)(x−x1) . . . (x−xn−1)

onde n representa o grau do polinômio interpolador (não a quantidade de pontos).

Ao clicar em "OK", o polinômio informado será plotado sobre a imagem. Se tudo estiver correto, uma curva
que completa a imagem será desenhada (azul) sobre, de modo que a imagem seja plenamente reconhecível. A
Figura 3(f) mostra a curva plotada sobre a imagem.

6. Por fim, a imagem recuperada pode ser exportada para um novo arquivo contendo a curva que representa a
interpolação sobre o polinômio de Newton. Para isso, basta clicar no botão "Exportar imagem". Nota: essa
ferramenta está em fase experimental e a exportação está sendo feita com os dois eixos do plano cartesiano. Mas
não tem problema.



(a) Aplicação iniciada. (b) Imagem carregada.

(c) Pontos sendo marcados (clique do botão esquerdo). Nessa
imagem, dois pontos (em vermelho) já foram inseridos. Faltam
três pontos (em verde) para serem marcados.

(d) Pontos são extraídos em formato de vetores comum em di-
versas linguagens e ambientes de desenvolvimento, como Octave,
MATLAB, Javascript, etc.

(e) Para plotar o polinômio de Newton, são inseridos as coorde-
nadas ’x’ dos pontos de origem e os coeficientes ’b’ do polinômio
de newton, ambos no mesmo formato em que os pontos foram
disponibilizados na tela 3(d).

(f) Polinômio plotado e a imagem pode ser, então, exportada.

Figura 3: Telas da ferramenta disponibilizada pelo professor



4 Artefatos
O aluno deverá entregar em formato digital, os seguintes artefatos, todos compactados em um único arquivo ZIP:

• As imagens recuperadas ( imagens originais com o respectivo polinômio de Newton impresso sobre elas, tal como
mostrado na Figura 2). Cada arquivo de imagem recuperada deverá ter o mesmo nome do arquivo original,
acrescido do sufixo -recuperada"(antes da extensão do arquivo, obviamente). Por exemplo, se a imagem original
se chama "teste.png", a imagem recuperada deve se chamar "teste-recuperada.png".

• Um arquivo de texto com o nome da imagem original acrescido do sufixo -pontos.txt contendo os pontos
(x, y) extraídos da imagem e utilizados para criar o polinômio de Newton, no mesmo formato de vetor já
mencionado nesse documento antes, na Seção 3. Para o caso hipotético da imagem cujo arquivo original se
chama "teste.png", esse arquivo de pontos deve se chamar "teste-pontos.txt".

• Um arquivo de texto com o nome da imagem original acrescido do sufixo -coeficientes.txt contendo os coefici-
entes b obtidos na criação do polinômio de Newton. Para o caso hipotético da imagem cujo arquivo original se
chama "teste.png", esse arquivo de coeficientes deve se chamar "teste-coeficientes.txt".

• Evidências do processo para obtenção do polinômio de Newton. Por exemplo:

– O código fonte do programa, caso o aluno desenvolva uma implementação que encontra o polinômio de
Newton.

– O link para a página de um software de terceiros1 que o aluno possa ter utilizado para obtenção do polinômio,
bem como um documento PDF criado pelo aluno explicando as etapas de uso desse programa, tal como foi
apresentado na Seção 3 sobre o uso da ferramenta apresentada pelo professor. Não são necessários prints
de tela, caso o aluno consiga utilizar apenas texto para explicar.

– Fotos ou scans das páginas em papel contendo todos os cálculos, caso o aluno tenha aberto mão do uso de
um programa/software e tenha feito tudo de forma manual.

4.1 Sobre a precisão
Devido a limitações do Polinômio de Newton, a precisão exigida nos cálculos pode ser altíssima em algumas imagens.

Portanto, é altamente recomendável que os coeficientes sejam calculados utilizando números de ponto flutuante com
alta precisão. Para as imagens disponibilizadas pelo professor nesse trabalho, recomenda-se precisão de 25 casas
decimais após a vírgula.

Isso é muito fácil de ser realizado se o aluno implementar a própria solução. No Octave, por exemplo, a função
printf pode ser executada da seguinte maneira para se obter todos os valores de um vetor b com essa precisão:

printf("%.25f, ", b)
Os alunos que forem resolver utilizando algum software de terceiros que não retorne os coeficientes com tal precisão,

podem dar a resposta com a precisão retornada pelo software. Podem haver problemas na plotagem final. Mas se o
polinômio estiver correto, ainda que com baixa precisão nos coeficientes b, o aluno não terá a nota reduzida. Todavia,
as imagens, ainda que mal recuperadas, devem ser enviadas da forma como o aluno conseguiu.

Os alunos que decidirem fazer todos os cálculos na mão certamente não conseguirão garantir essa precisão de 25
casas após a vírgula. Assim, exige-se que os cálculos tenham precisão de pelo menos 5 casas decimais após a vírgula.
A falta de precisão vai gerar recuperações bem aquém do esperado. Contudo, o aluno não terá nenhuma penalização
na nota caso os polinômios encontrados estiverem corretos, ainda que com baixa precisão.

5 Entrega
A entrega deverá ocorrer via e-mail até a data estipulada pelo professor em sala de aula.
O e-mail contendo os artefatos anexados deverá ser enviado para o endereço max.gontijo.oliveira@gmail.com

com o nome do aluno no corpo do e-mail e com o seguinte assunto:

[CMP1058] - Trabalho 1 - Interpolação

6 Avaliação
A avaliação irá considerar a entrega de todos os artefatos listados na Seção 4.
O polinômio gerado deverá estar correto, ainda que a precisão esteja abaixo da necessária.
As imagens recuperadas precisam ser geradas a partir do polinômio encontrado, ainda que gerem correções clara-

mente erradas.
Trabalhos que estiverem sob suspeita de plágio serão automaticamente descartados e a nota relativa ao trabalho

será zerada.
1Esse software não pode ser o programa de algum outro aluno da disciplina.
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