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"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."

—ALBERT EINSTEIN



Resumo

Este trabalho propõe uma nova abordagem para classificação de objetos em imagens binárias

de duas dimensões usando descritores de curvatura, descritores de momento e uma rede neural

artificial. O modelo proposto classifica objetos utilizando uma rede neural supervisionada e,

através do uso de uma distribuição de probabilidade, associa um coeficiente de certeza para

cada classificação. Foram utilizados os descritores de imagens conhecidos por Momento de

Hu e o Curvature Scale Space para prover uma representação invariante às transformações

das imagens, enquanto que o modelo neural proposto utiliza a correlação máxima entre as

representações dos objetos para efetuar a classificação e uma distribuição de probabilidade

para calcular o coeficiente de certeza da classificação de cada imagem. A avaliação da robustez

baseou-se na medida da precisão da classificação para imagens rotacionadas, escaladas e com

transformações não-lineares que formam um conjunto de imagens padrão, usado pelo grupo

MPEG na criação da norma MPEG-7, demonstrando assim a aplicabilidade do método.

Palavras-chave: Recuperação de Imagens Baseado em Conteúdo, Classificação de Imagens

Baseado em Conteúdo, MPEG-7, Rede Neural SNSI, Rede Neural LVQ
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Abstract

This work proposes a new approach for object recognition in two-dimensional binary images

using curvature, moment descriptors, and an artificial neural network. The proposed model

classifies the objects, associating them with a coefficient of certainty for each classification.

Two image descriptors were used, the Hu Moments and the Curvature Scale Space, to pro-

vide a reduced invariant representation to image transformations, and a neural model uses a

probability distribution to calculate the coefficient of certainty to link an image to a class. The

robustness of the proposed approach is based on the evaluation of the classification accuracy for

images with rotation, scale and non-linear transformations that are part of a benchmark dataset

used by the MPEG group to create the MPEG-7 standard.

Keywords: Content-Based Image Retrieval, Content-Based Image Classification, MPEG-7,

SNSI Neural Network, LVQ Neural Network
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5.6 Experimento com o modelo SNSI utilizando Correlação (a) Classificação X
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5.7 Experimento com o modelo SNSI utilizando a distribuição derivada do filtro de
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CAPÍTULO 1

Introdução

Os avanços tecnológicos registrados nos últimos anos possibilitaram: o declínio no custo

de armazenamento digital de dados, o aumento significativo de capacidade de processamento

disponível nos computadores e a popularização de câmeras fotográficas digitais. O aumento do

uso destas últimas tem provocado um crescimento na demanda por capacidade de armazena-

mento, bem como métodos de indexação e busca a partir do conteúdo pictórico. Muitas áreas

do comércio, indústria e governo têm criado e usado grandes bases de imagens digitais para os

mais diversos propósitos (Almeida et al., 2007), que normalmente, são produtos da digitaliza-

ção de documentos, imagens de fotografia analógica, imagens médicas, diagramas, desenhos

ou impressões.

Um problema decorrente da existência de grandes bases de imagens é que a busca de in-

formações nelas contidas não é trivial (Poel et al., 2005). Dessa forma, os sistemas clássicos

de busca e classificação de imagens associam palavras-chave às imagens e, tradicionalmente,

usam técnicas de banco de dados para organizá-las (Long et al., 2003). Através dessas des-

crições textuais, imagens podem ser organizadas por tópicos ou hierarquias semânticas para

facilitar a busca e classificação através de consultas. Normalmente essas palavras-chaves são

o nome dos arquivos que contém as imagens ou descrições do conteúdo da imagem em si,

sendo essa abordagem limitada pela necessidade de criação de textos padronizados, algo di-

fícil, pois indivíduos diferentes, ou até mesmo a mesma pessoa sob circunstâncias diferentes,

pode perceber o mesmo conteúdo visual de diferentes formas. Por exemplo, uma pessoa pode

estar interessada nas características de cor da imagem, enquanto outra pode estar interessada

nas características de textura. Até mesmo, se ambas estiverem interessadas em uma mesma

1



CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 2

característica, podem percebê-la de forma diferente, por exemplo, um indivíduo pode estar in-

teressado na identificação do padrão de repetição da textura enquanto outro pode estar mais

interessado na variação de contraste encontrada na imagem (Rui et al., 1998). Outro fator

limitante é a necessidade de recursos humanos para a descrição de cada uma das imagens. Es-

tas razões mostram a necessidade do desenvolvimento de técnicas mais eficientes de busca e

classificação de imagens.

Para resolver tais problemas, os sistemas de recuperação e classificação de imagens base-

ados em conteúdo buscam e classificam imagens usando seu conteúdo pictórico no lugar de

descrições textuais (Long et al., 2003). Essas buscas e classificações, normalmente, são feitas

usando a comparação da distância absoluta entre as representações numéricas das caracterís-

ticas das imagens (Bovik, 2005). Essas ferramentas se tornam úteis quando as imagens são

complexas e existem em grande quantidade, pois a interpretação humana é variável e o esforço

requerido para se descrever uma base com grande número de imagens é de grande monta (Poel

et al., 2005).

A recuperação e classificação de imagens, a partir de conteúdo, envolve três etapas (Rui et

al., 1999):

1. Extrair atributos visuais que descrevem semanticamente a imagem e que podem ser clas-

sificados como gerais ou específicos de um domínio. Os atributos são cores, formas, tex-

turas, bordas, enquanto as classificações são dependentes da aplicação, como por exem-

plo, reconhecimento de faces humanas usando atributos específicos para este domínio

(Long et al., 2003);

2. Indexar os atributos das imagens de forma a permitir a rápida recuperação de imagens;

3. Construir um sistema de recuperação e/ou classificação de imagens.

Outro fator importante na classificação de imagens é que em determinadas aplicações o

custo de uma classificação errada é elevado (Cascio et al., 2006). Suponha que classificar uma
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imagem como pertencente a classe c1 quando na verdade ele pertence a classe c2 represente um

erro sério e apresente custo elevado, é interessante o desenvolvimento de técnicas para redução

de erros na classificação de imagens.

Nesta dissertação é proposto um classificador inteligente de imagens baseado em atributos

gerais, com as seguintes características:

• Utilização dos atributos de forma para representar imagens;

• Um pequeno conjunto de imagens de cada classe pode ser usado para representá-las,

reduzindo significativamente o tempo de treinamento que é proporcional à dimensão de

entrada.

• Rápida classificação de imagens em relação aos modelos tradicionais;

• Possibilidade de retornar a probabilidade de uma dada classificação estar correta;

• Através do uso de um limiar de dúvida, retornar dúvida no lugar da classificação, per-

mitindo assim que o classificador reduza sua taxa de erro sem comprometer sua taxa de

acerto.

Nos experimentos realizados foram utilizadas as bases de imagens do MPEG-7 (ISO, 2004),

a qual é uma norma que visa especificar um conjunto de ferramentas e métodos para descrição

de conteúdo multimídia (Group, 1999). Para N imagens de M classes, dada uma imagem de

entrada Ientrada é possível classificá-la como pertencente a uma das M classes, dar a probabi-

lidade dessa classificação e recuperar as K = N− 1 imagens pertencentes as M classes mais

semelhantes à imagem Ientrada.

Nesta dissertação o tema central é o desenvolvimento de um modelo inteligente capaz de

classificar e recuperar imagens similares à imagem de entrada. A pesquisa se concentra na

escolha de descritores para extrair características representativas das imagens, a partir de seu



CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 4

contorno associando estes com modelos neurais usados como ferramenta de indexação e clas-

sificação. Métodos de segmentação de imagens e extração do contorno de objetos são conside-

rados fora do escopo, não sendo, portanto, considerados como objetos de estudo. Os principais

objetivos do mestrado são:

• Revisar a literatura sobre recuperação e classificação de imagens baseados em conteúdo

produzindo uma visão geral do estado da arte;

• Testar o desempenho das principais abordagens para descrever formas;

• Desenvolver um classificador de imagens baseado em rede neural com as características

descritas anteriormente;

• Realizar testes para demonstrar eficiência do modelo proposto.

A principal contribuição deste trabalho é a proposição de um sistema para classificação de

imagens que retorna a probabilidade da classificação estar correta. Através da escolha de valo-

res apropriados de um parâmetro, o modelo é capaz de apresentar taxas de erro próximas a 0

para classificação de imagens com rotação, transformações não lineares e transformações de es-

cala. Dessa forma, o modelo se mostra útil para aplicações em que o custo de uma classificação

incorreta seja alto.

O modelo proposto é baseado no modelo neural conhecido por Rede Neural Estocástica

para Identificação de Seqüências (SNSI, Stochastic Neural Sequence Identifier) (Araujo &

Henriques, 2002). As modificações propostas sobre o modelo SNSI ocorrem na forma com

que o neurônio mais próximo ao padrão de entrada é encontrado e na troca da distribuição de

probabilidade utilizada para codificação das probabilidades de classificação.

A dissertação é composta por seis capítulos. No Capítulo 1 é apresentada a introdução

contextualizada, bem como a motivação para seu desenvolvimento e os objetivos a serem al-

cançados. No Capítulo 2 são definidos o que é um sistema de recuperação e classificação de
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imagens baseado em conteúdo e sua arquitetura básica. Também são apresentadas as principais

características que podem ser usadas para recuperação e classificação de imagens, além de uma

análise comparativa entre elas.

No Capítulo 3 são apresentadas e descritas algumas das principais técnicas de extração

de características de imagens baseadas em atributos de Cor: momentos de cores (Stricker &

Orengo, 1995), histograma de cores (Long et al., 2003) e vetores de coerência (Pass & Zabih,

1996); Forma: parâmetros geométricos (Zibreira, 2000; Gonzalez & Woods, 2002; Kapela

& Rybarczyk, 2007), momentos invariantes (Hu, 1962; Flusser & Suk, 1993; Yasin & Khan,

2008) e curvaturas (Mokhtarian & Mackworth, 1986); e Textura: matrizes de co-ocorrência

(Haralick et al., 1973; Batista et al., 2005) e transformada Wavelet (T. S. Lee, 1996; Mallat,

1999). São também destacados os pontos fortes e limitações de cada abordagem.

No Capítulo 4 são apresentados os modelos neurais utilizados na formulação do modelo

proposto e suas modificações. No Capítulo 5 são descritos detalhadamente os experimentos

realizados durante esta pesquisa, a base de dados e as métricas utilizadas para realizar compa-

rações entre as abordagens estudadas. No Capítulo 6 é concluída a dissertação apresentando um

resumo dos principais pontos estudados, as contribuições da pesquisa desenvolvida e algumas

sugestões para trabalhos futuros.

No Apêndice A é apresentado um comparativo entre algumas distribuições de probabilida-

des que poderia ser utilizadas na formulação do modelo proposto.



CAPÍTULO 2

Classificação e Recuperação de Imagens Baseada

em Conteúdo

A classificação de imagens é o processo no qual se rotula imagens como pertencentes a uma

determinada categoria (classe), família de imagens que compartilham propriedades em comum

(Gonzalez & Woods, 2002; Duda et al., 2000). Nos sistemas de classificação de imagens

baseados em conteúdo esse processo é feito usando características extraídas das imagens. Este

processo envolve quatro etapas principais (Lu & Weng, 2007):

1. Escolha das imagens de treinamento: Consiste na escolha de imagens representativas e

em número suficiente para expressar cada classe;

2. Pré-processamento: Consiste na correção de variações advindas da aquisição e na nor-

malização;

3. Extração de características: Extrair medidas caracterizadoras que são utilizadas na clas-

sificação;

4. Classificação propriamente dita: Atribuição da classe a que as imagens pertencem.

Os sistemas de classificação de imagens baseados em conteúdo seguem uma estrutura se-

melhante aos sistemas CBIR (Content-Based Image Retrieval).

Este capítulo define o que é um sistema de classificação e recuperação de imagens baseado

em conteúdo CBIR, define suas arquiteturas básicas e estabelece quais características podem

ser usadas como critério de classificação e busca. Apresenta-se uma análise comparativa entre

as características das imagens disponíveis.

6
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2.1 Introdução aos Sistemas CBIR

Recuperação de imagens é o processo no qual se indexam (organizam) de forma eficiente os

atributos das imagens para uma posterior recuperação. Nas abordagens clássicas essa busca de

imagens era, tradicionalmente, associada à busca baseada em texto, palavras-chave associadas

às imagens, usando técnicas de banco de dados para organizá-las (Long et al., 2003). Se, por

um lado, a recuperação textual é rápida, por outro lado, ela não é factível quando as imagens são

complexas e em grande quantidade. Como não é possível desenvolver sistemas para descrição

textual automática de imagens de diferentes domínios (Long et al., 2003; Rui et al., 1999), a

interpretação humana é indispensável, e, por sua vez, é variável e requer um enorme esforço em

razão da extensão das bases de imagens (Poel et al., 2005). Um sistema CBIR usa o conteúdo

das imagens para buscá-las, ao invés de utilizar descrições textuais feitas por seres humanos

tais como legendas ou palavras-chave.

Indexar e buscar imagens de forma eficiente envolve a extração de atributos visuais na

imagem. Dentre estes atributos, podem ser citados a cor (Long et al., 2003), a forma (Wu, 2005;

Mokhtarian & Mackworth, 1992; Mokhtarian et al., 1996; Nguyen & Worring, 2005) e a textura

(Batista et al., 2005; Julesz, 1981; Haralick et al., 1973). A extração de cada atributo é obtida

através de um algoritmo específico de acordo com a aplicação alvo. O conjunto de tais atributos

extraídos das imagens é chamado de vetor de características. Um vetor de características é uma

representação numérica concisa de um objeto ou imagem e contém medidas caracterizadoras

de suas propriedades representativas, devendo atender a três condições (Loew, 2000):

1. Reduzir a dimensionalidade dos dados;

2. Ressaltar, na representação da imagem, as propriedades consideradas pela percepção hu-

mana no processo de reconhecimento;

3. Ser invariante às transformações da imagem.
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Em um sistema CBIR, de modo geral, para recuperar imagens o usuário apresenta imagens

ao sistema do que deseja procurar, o sistema extrai características relevantes destas entradas,

compondo um vetor de características, e as compara com as características de imagens arma-

zenadas no banco de dados. A identificação e posterior recuperação de imagens semelhantes é,

normalmente, feita pela ordenação pela mínima distância de tais comparações (Bovik, 2005).

Long et al. (2003) enfatiza a redução de dimensionalidade dados como uma etapa importante e

anterior à indexação, por torná-la mais eficiente.

2.1.1 Arquitetura de Sistemas CBIR

Os sistemas de CBIR possuem, em geral, três módulos bem definidos (Figura 2.1): o módulo

de interface com o usuário, o módulo de descrição e o módulo de banco de dados (Long et al.,

2003; Zibreira, 2000).

Figura 2.1 Arquitetura genérica de um sistema CBIR.

• Módulo de interface com o usuário: Define como o usuário realizará suas buscas e vi-

sualizará os resultados. Usualmente, este módulo também disponibiliza uma forma de
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visualizar o banco de dados como um todo.

• Módulo de descrição: Responsável por calcular os vetores de características das imagens

usando os descritores de forma, textura e cor escolhidos.

• Módulo de banco de dados: Armazena, recupera, compara e indexa os vetores de carac-

terísticas das imagens.

Um exemplo de sistema CBIR é o DrawSearch (Sciascio et al., 1999), seu módulo de in-

terface com o usuário pode ser visualizado na Figura 2.2, onde o usuário desenha um esboço

da imagem que deseja procurar e define se a busca deve ser feita usando informações de cor

ou forma. O módulo de descrição do DrawSearch é implementado utilizando transformada

discreta de Fourier e Campos Gaussianos Aleatórios de Markov (GMRF, Gaussian Markovian

Random Fields) para descrever as imagens.

Figura 2.2 Exemplo do módulo de interface com o usuário do sistema DrawSearch (Sciascio et al.,
1999; Veltkamp & Tanase, 2002).
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2.2 Extração de Características

A extração de características de imagens consiste em um processo de quantização de seus

elementos discriminantes através do uso de descritores (Long et al., 2003), de forma a permitir

que posteriormente seja possível discernir, tomar decisões ou classificar a imagem (Batista et

al., 2005). Descritores são operadores matemáticos que percorrem uma imagem para extrair

algum tipo de informação pictórica na forma de valores quantitativos (Sandini, 1992). Um

descritor é tido como invariante com respeito a algum fator quando seu valor não é afetado por

mudanças nesse fator. Os descritores invariantes são largamente estudados em processamento

de imagem, em particular na subárea de reconhecimento de objetos (object recognition), no

entanto só recentemente eles foram incorporados aos sistemas de busca por imagem (Burkhardt

& Siggelkow, 2001).

Os principais tipos de invariâncias que os descritores podem ter são: rotação, translação,

mudança de escala e ruído (Smeulders, Gevers, et al., 2000; Zibreira, 2000; Poel et al., 2005).

Em imagens, estes fatores são definidos por:

• Rotação: Todos os pixels de uma imagem se deslocam com mesmo ângulo em relação a

um eixo (Figura 2.3).

Figura 2.3 (a) Imagem Original (b) Imagem após sofrer rotação de 90º.

• Translação: Todos os pixels de uma imagem se deslocam paralelamente em relação a um

ponto fixo da própria imagem (Figura 2.4).
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Figura 2.4 (a) Imagem Original (b) Imagem que sofreu translação.

• Mudanças de escala: Uma imagem sofre igual aumento ou redução de suas dimensões

em relação à imagem original (Figura 2.5).

Figura 2.5 (a) Imagem Original (b) Imagem com fator de escala 0.15.

• Ruído: Uma imagem sofre o efeito de algum tipo de ruído, por exemplo, um ruído alea-

tório uniforme afetando o contorno como ilustrado na Figura 2.6 (Poel et al., 2005).

Figura 2.6 (a) Imagem Original (b) Imagem com ruído aleatório uniforme no intervalo [-6,6].

O uso de descritores invariantes é importante por permitir que variações irrelevantes decor-

rentes da aquisição das imagens não afetem os vetores de características usados nos sistemas de

recuperação e classificação de imagens baseada em conteúdo. A seguir são descritos os papéis

da cor, forma e textura na composição dos vetores de características.



2.3 CLASSIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS BASEADA EM COR 12

2.3 Classificação e Recuperação de Imagens Baseada em Cor

Cor é o atributo visual mais usado em sistemas CBIR. O interesse na cor pode ser explicado

pelo fato que imagens coloridas têm melhor poder discriminante que imagens com apenas tons

de cinza, pois as coloridas são representadas em três dimensões enquanto as em tons de cinza

só são representadas por uma dimensão (Long et al., 2003; Smeulders, Worring, et al., 2000).

As cores são percebidas pelo olho humano quando os raios de luz atingem a retina, camada

interna posterior do globo ocular (Figura 2.7). Sobre ela distribuem-se elementos sensíveis às

cores chamados de cones, cuja função é converter energia luminosa em impulsos elétricos que

são transmitidos até o cérebro para serem interpretados (Russ, 1992).

Figura 2.7 Estrutura interna do olho humano (Pratt, 2001).

O olho humano possui três tipos de cones, um mais sensível à faixa do espectro corres-

pondente ao violeta e ao azul; outro ao verde; e outro ao amarelo, ao laranja e ao vermelho

(Figura 2.8). Devido a esta característica do olho humano, radiações luminosas de cores diver-

sas podem ser obtidas por combinações de três cores primárias, vermelho, verde e azul (Russ,

1992).
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Figura 2.8 Sensibilidade relativa dos três tipos de cones presentes na retina.

A sensibilidade relativa dos cones às três cores influenciaram diretamente o desenvolvi-

mento dos dispositivos de exibição coloridos e a criação do espaço de cores RGB como forma

de representação das imagens no computador (Russ, 1992; Gonzalez & Woods, 2002).

Para descrever, apropriadamente, as cores de uma imagem, o primeiro passo é escolher o

espaço de cores a ser utilizado na descrição. Um espaço de cor é uma especificação de um

sistema de coordenadas e um subespaço deste sistema onde cada cor é representada por um

único ponto (Gonzalez & Woods, 2002). Os principais espaços de cores são o RGB (Red,

Green, Blue) e o HSV (Hue, Saturation, Value) (Gonzalez & Woods, 2002), descritos a seguir.

2.3.1 Espaço RGB

O espaço de cor RGB é um dos mais aplicados na área de visão computacional, por ser um

sistema simples, onde as características físicas do olho humano e dos dispositivos de exibição

são mapeadas diretamente (Rogowitz et al., 2001). Este espaço de cor possui três componen-

tes: o primeiro é o Red (vermelho), o segundo é o Blue (azul) e o terceiro é o Green (verde); a

cor representada consiste na combinação dos três componentes. Uma cor é representada pelos

valores de suas componentes, normalmente, o intervalo de valores possíveis para cada compo-

nente é [0,255], sendo o preto (0, 0, 0) e o branco (255, 255, 255). Exemplos da combinação

dos seus componentes podem ser vistos na Figura 2.9, em que é mostrada a combinação das
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três cores básicas através do diagrama de Venn.

Figura 2.9 Ilustração da combinação dos três componentes de cores presentes no espaço RGB.

2.3.2 Espaço HSV

O espaço de cor HSV (Figura 2.10) também é muito usado em processamento de imagens

por ser uma forma mais intuitiva de descrever cores (Long et al., 2003). O espaço HSV possui

três componentes: Hue (mantissa) que representa a cor base, Saturation (luminosidade) que

representa pura é a cor e Value (brilho) que define o brilho da cor. O intervalo de valores possí-

veis para o componente Hue é [0,360] graus, enquanto para Satutration e Value são percentuais

entre [0,100].

Figura 2.10 Modelo HSV.

Os espaços de cores que apresentam os melhores resultados são aqueles que têm a pro-

priedade de que duas cores com distâncias numéricas iguais sejam percebidas com o mesmo
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nível de diferença pelo observador (Mathias & Conci, 1998). Ou seja, que sua medida de dis-

similaridade seja diretamente relacionada com a dissimilaridade com que ela é percebida pelo

observador. Desta forma, o espaço de cor HSV é apropriado para recuperação de imagens, pelo

carácter invariante do componente Hue, considerando os fatores de iluminação e de ângulo da

câmera (Smeulders, Worring, et al., 2000). Por exemplo, considere as cores Vermelho, Azul e

Verde puros (Figura 2.10 (r), (b) e (g)), visualmente e numericamente estas cores têm a mesma

distância.

Para representar imagens no espaço de cores HSV a partir de imagens representadas no

espaço RGB é possível realizar uma transformação matematicamente definida por Gonzalez

and Woods (2002):

Hue = Θ Se B≤ G

360−Θ Se B > G (2.1)

Θ = arccos
1
2((R−G)+(R−B))√

((R−G)2 +(R−B)(G−B)
(2.2)

Saturation = 1−3
min(R,G,B)
R+G+B

(2.3)

Value =
1
3
(R+G+B) (2.4)

O uso das cores normalmente é computacionalmente menos custoso para extração de carac-

terísticas que outras abordagens, mas representam as propriedades globais das imagens, tendo

um baixo nível de abstração (Stricker & Orengo, 1995; Russ, 1992).
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2.4 Classificação e Recuperação de Imagens Baseada em Forma

O uso da forma como critério de busca por imagens é um dos problemas mais difíceis de

serem tratados pelos sistemas de busca de imagens por conteúdo, pois envolve a extração de

características de forma, ou seja o contorno do objeto a ser procurado. Logo a segmentação

do objeto de interesse se torna o ponto central do processo de classificação e recuperação, pois

normalmente é limitada aos objetos mais evidentes da imagem (Lew, 2001).

Em geral, os sistemas CBIR usam apenas os contornos mais externos dos objetos (Fi-

gura 2.11 b), ou seja, o contorno fechado do objeto ou região (Lew, 2001). Diversos estudos

constatam que objetos reais são identificados pelo sistema visual humano primordialmente pela

forma (Loffler et al., 2003) e, na maioria dos casos, os seres humanos prestam mais atenção a

um objeto de interesse específico ou regiões do que o restante do conteúdo pictórico (Z. Yang &

Kuo, 1999), dessa forma esta dissertação dá ênfase aos descritores baseados nas características

de forma.

Figura 2.11 (a) imagem original, (b) contorno mais externo do objeto.

2.5 Classificação e Recuperação de Imagens Baseada em Textura

Textura é outra propriedade importante para classificação e segmentação de imagens em

muitas áreas de processamento de imagens e de visão computacional que provê medidas de

propriedades como suavidade, rugosidade e regularidade (Gonzalez & Woods, 2002). Não
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existe uma definição matemática precisa para a propriedade textura (Gonzalez & Woods, 2002;

Julesz, 1981), normalmente o termo textura se refere a padrões repetitivos de maneira não

necessariamente estocástica de cores, luminosidade e rugosidade presentes em imagens.

Basicamente, os métodos de representação de texturas podem ser classificados em três ca-

tegorias (Park et al., 2004):

1. Estrutural: Descreve a textura identificando estruturas primitivas, suas regras de posici-

onamento e repetição.

2. Estatística: Descreve as texturas pela sua distribuição estatística nas imagens.

3. Espectro: Descreve a periodicidade da textura analisando os componentes de alta energia

da imagem.

2.6 Resumo dos Atributos das Imagens e Comparativo do Seu Uso

Na Tabela 2.1 são descritos brevemente os tipos de características que têm sido amplamente

usadas na recuperação de imagens por conteúdo, considerando-se seus pontos positivos e limi-

tações.

Para o atributo de cor os métodos mais utilizados são histograma de cor, momentos de co-

res e vetores de coerência. Esses métodos descrevem as propriedades globais das imagens,

sofrendo da limitação da impossibilidade de representar adequadamente a informação de loca-

lização espacial dos objetos na imagem. Para o atributo de textura os métodos mais utilizados

são matrizes de co-ocorrência e transformada Wavelet. Esses métodos tem uma visão limitada

da semântica da imagem. Para o atributo de forma os métodos mais utilizados são os parâme-

tros geométricos, momentos invariantes e curvatura. Esses métodos sobrepujam, para certas

situações, as limitações dos métodos baseados no atributo de cor e textura, apresentando um
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nível de abstração superior da imagem, porém necessitam da segmentação dos objetos (Long

et al., 2003; Lew, 2001).

Atributo Principais Métodos Pontos Positivos Limitações
Cor

• Histogramas

• Momentos

• Vetores de co-
erência.

Fácil cálculo e com-
putacionalmente
menos custosa para
extração de carac-
terísticas que os
métodos baseados
em forma e textura.
Representam as
propriedades globais
das imagens.

Não possibilita a re-
presentação de in-
formação de locali-
zação espacial.

Forma

• Parâmetros
geométricos

• Momentos in-
variantes

• Curvatura.

São métodos mais
próximos da forma
humana de reconhe-
cer objetos, permite
buscas em nível de
objeto.

Necessitam que
os objetos tenham
sido segmentados,
normalmente por
algoritmos com-
putacionalmente
custosos.

Textura

• Matrizes de
co-ocorrência

• Transformada
Wavelet.

Podem ser extraídos
automaticamente
da imagem e repre-
sentam informações
globais e locais.

Computacionalmente
muito custosa para
extração e casa-
mento de caracte-
rísticas. Descrição
limitada da semân-
tica da imagem.

Tabela 2.1 Comparativo entre as características das imagens.

Na Tabela 2.2 são mostrados quais características os principais sistemas de recuperação e

classificação de imagens utilizam (Veltkamp & Tanase, 2002). Como pode ser visto na Tabela

2.2, a maioria dos sistemas existentes utiliza os atributos de cor e textura enquanto o uso da

forma ainda é menos estudado pela necessidade de melhoria nos algoritmos de segmentação de

objetos (Lew, 2001), dessa forma necessitam de maiores estudos.
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Sistema/Critério Cor Textura Forma Palavras-
chave

ADL X X
Amore X X X
Assert X X X
BDLP X X

CANDID X X
C-Bird X X X
Chatbot X X

CHROMA X X
Circus X X

Compass X X
DrawSearch X X X

FIDS X X X
FIR X

FOCUS X X
FRIP X X X

ImageFinder X X
ImageMiner X X X
ImageRover X X X

iPure X X X
Jacob X X
KIWI X X

MARS X X X X
MetaSEEk X X X

MIDSS X X X
MIR X X

NETRA X X X
Photobook X X X

Picasso X X
PicHunter X X
PicSOM X X X

PicToSeek X X
QBIC X X X X

Quicklook X X X
SIMBA X
SMURF X X

Surfimage X X X
SYNAPSE X

Viper X X
VisualSEEK X X

VP X
WebSEEK X X
WebSeer X X

Tabela 2.2 Comparativo do uso de características entre os sistemas CBIR.
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2.7 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada uma descrição do que é um sistema de classificação e recu-

peração de imagens baseados em conteúdo, uma arquitetura geral que servirá como base no

desenvolvimento do modelo proposto, foram apresentados os tipos de características que são

normalmente usadas para buscar e classificação de imagens.

Foi escolhida a forma como a característica utilizada no modelo proposto, pois diversos

estudos constatam que objetos reais são identificados pelo sistema visual humano primordial-

mente pela forma (Loffler et al., 2003) e, na maioria dos casos, os seres humanos prestam mais

atenção a um objeto de interesse específico ou regiões do que o restante do conteúdo pictórico

(Z. Yang & Kuo, 1999), demonstrando assim a importância da forma para o reconhecimento

de objetos.



CAPÍTULO 3

Abordagens para Extração de Características de

Imagens Baseada em Atributos de Cor, Textura e

Forma

Os sistemas clássicos de descrição de imagens associam palavras-chave às imagens e, tra-

dicionalmente, usam técnicas de banco de dados para organizá-las. Através dessas descrições

textuais, imagens podem ser organizadas por tópicos ou hierarquias semânticas, sendo essa

abordagem limitada pela necessidade de criação de textos padronizados e pela a necessidade

de recursos humanos para a descrição de cada uma das imagens (Rui et al., 1998). Estas ra-

zões mostram a necessidade do desenvolvimento de técnicas mais eficientes para extração de

características de imagens.

Neste capítulo são apresentadas e descritas algumas das principais técnicas de extração de

características de imagens baseadas em atributos de cor, textura e forma. São também apresen-

tados os pontos fortes e limitações de cada abordagem, por fim fala-se sobre quais limitações o

modelo proposto visa atuar.

3.1 Principais Abordagens Para Recuperação e Classificação de

Conteúdo Baseado em Cor

A seguir serão detalhados os principais descritores do atributo cor, entre eles estão momentos

de cores (Stricker & Orengo, 1995), histograma de cores (Long et al., 2003) e os vetores de

21
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coerência (Pass & Zabih, 1996).

3.1.1 Momentos de Cores

Os momentos de cores são descritores que foram usados com sucesso em vários sistemas

CBIR especialmente quando as imagens contém apenas objetos (Stricker & Orengo, 1995;

Long et al., 2003). Os momentos de cores são três medidas estatísticas definidas para cada

componente de cor do espaço de cor selecionado, o primeiro é a "média", o segundo é "desvio

padrão" e o terceiro é a medida de "assimetria da distribuição" das cores (Stricker & Orengo,

1995).

Matematicamente, os três momentos são definidos por:

µi =
1
N

N

∑
j=1

fi j (3.1)

σi = (
1
N

N

∑
j=1

( fi j−Mi)2)
1
2 (3.2)

si = (
1
N

N

∑
j=1

( fi j−Mi)3)
1
3 (3.3)

onde fi j é o valor do componente i do pixel j de uma imagem com N pixels.

Os momentos de cores são uma representação muito compacta de imagens e, normalmente,

são usados como uma forma de reduzir o espaço de busca para um posterior processamento por

outros algoritmos mais sofisticados (Long et al., 2003).

O uso dos momentos de cores é exemplificado em Stricker and Orengo (1995), no qual a

recuperação de imagens coloridas foi feita utilizando uma distância ponderada entre os termos

de momento.



3.1 PRINCIPAIS ABORDAGENS PARA RECUPERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO BASEADO EM COR23

3.1.2 Histograma de Cores e Vetores de Coerência

Um histograma é a contagem do número de elementos que atendem a uma determinada

condição, sendo tais condições determinadas pelo usuário. Em processamento de imagens,

normalmente, utiliza-se os valores válidos para cada pixel no espaço de cor selecionado como

condição (Gonzalez & Woods, 2002).

Histogramas de cores é um método eficiente para representar o conteúdo de cores de ima-

gens, sendo robusto com relação à rotação, translação, pequenas mudanças de escala, oclusão

e ângulo de visão. Quanto mais agrupamentos o histograma contiver, maior o seu poder discri-

minante, sem que isso implique no aumento do custo computacional para seu cálculo (Long et

al., 2003).

As principais limitações do uso de histogramas de cores é que eles não consideram a infor-

mação espacial, assim imagens muito diferentes podem ter histogramas parecidos (Figura 3.1)

(Pass & Zabih, 1996). Tais situações são muito comuns quando se trabalha com grandes base

de imagens (Long et al., 2003; Shapiro & Stockman, 2003).

Figura 3.1 Duas imagens distintas com histogramas de cor similares (Pass & Zabih, 1996).

Pass and Zabih (1996) propuseram um refinamento do histograma de cores, conhecido

como vetor de coerência, para incorporar informações espaciais na representação do histo-

grama. O método consiste em subdividir os agrupamentos originais usando a informação de

localização e continuidade de regiões, sendo assim, só pixels do mesmo grupo são compara-
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dos, esta abordagem resolveu as limitações citadas acima, porém aumentou a complexidade

computacional.

O uso dos histogramas de cores e vetores de coerência são exemplificados em Swain and

Ballard (1991); Pass and Zabih (1996) , nos quais a recuperação de imagens coloridas foi feita

utilizando a comparação entre histogramas de cores e entre os vetores de coerência.

3.2 Principais Abordagens Para Recuperação de Conteúdo Baseado em

Forma

Os principais descritores do atributo de forma são parâmetros geométricos (Kapela & Ry-

barczyk, 2007; Zibreira, 2000), momentos centrais (Yasin & Khan, 2008; Flusser & Suk, 1993;

Hu, 1962) e CSS (Curvature Scale Space) (Mokhtarian & Mackworth, 1986; Long et al., 2003).

A seguir serão apresentados os principais parâmetros geométricos, estes parâmetros repre-

sentam a forma de um objeto usando propriedades geométricas de seu contorno.

3.2.1 Parâmetros Geométricos

Parâmetros Geométricos representam a forma do objeto ou região segmentada usando pro-

priedades geométricas do seu contorno. Os principais parâmetros geométricos são descritos a

seguir.

1. Perímetro: O perímetro de um objeto ou região (Figura 3.2) corresponde ao número de

pixels que formam seu contorno (Gonzalez & Woods, 2002).

Matematicamente, ele é definido por:

P =
M

∑
i=0

N

∑
j=0

I(i, j) (3.4)
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onde I(i, j) é um vetor binário formado pelo contorno do objeto, (i, j) são as coordenadas

horizontal e vertical do contorno e MxN é a dimensão da imagem.

Figura 3.2 Representação do perímetro do objeto.

Este descritor é invariante a rotações e translações, mas apresenta problemas com mudan-

ças de escala, ruído e oclusão, o poder discriminante deste descritor é baixo em virtude

que objetos extremamente diferentes podem ter o mesmo número de pixels de contorno

(Zibreira, 2000).

2. Corda Máxima: A corda máxima de um objeto ou região (Figura 3.3) corresponde à

distância máxima entre dois pontos do contorno fechado do objeto (Zibreira, 2000).

Matematicamente, ela é definido por:

Cmax = max(
√

(i1− i2)2 +( j1− j2)2) (3.5)

onde (i1, j1) e (i2, j2) são as coordenadas de dois pontos do contorno.

Figura 3.3 A linha em vermelho representa a corda máxima do objeto.
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Este descritor é invariante a rotações e translações, mas apresenta problemas com mu-

danças de escala e oclusão de objetos, pois nestes casos o comprimento da corda máxima

pode variar.

3. Circularidade: A circularidade de um objeto ou região (Figura 3.4) corresponde a me-

dida de sua semelhança em relação a uma circunferência (Zibreira, 2000).

Matematicamente, ela é definido por:

C =
4πA
P2 (3.6)

onde A é a área do objeto e P é o perímetro do objeto.

Figura 3.4 Representação gráfica da circularidade do objeto, circunferência de mesma área de que o
objeto.

Este descritor é invariante quanto a rotações, translações e mudanças de escala, mas apre-

senta problemas com oclusão, pois ela pode alterar a semelhança do objeto em relação a

uma circuferência.

4. Convexidade: A convexidade de um objeto ou região (Figura 3.5) corresponde a relação

existente entre a forma do objeto e a sua forma convexa definida como o polígono que

envolve os pontos mais externos do objeto (Zibreira, 2000).

Matematicamente, ela é definido por:
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Cv =
Pcv

P
(3.7)

onde P é o perímetro do objeto e Pcv é o perímetro da sua forma convexa.

Figura 3.5 Representação gráfica do contorno convexo do objeto.

Este descritor é invariante quanto a rotações, translações e mudanças de escala, mas

apresenta problemas com oclusão, pois ela pode alterar a relação entre a forma do objeto

e sua forma convexa.

5. Excentricidade: A excentricidade de um objeto ou região (Figura 3.6) corresponde a

relação existente entre o raio máximo e o raio mínimo. Os raios são definidos como

a distância entre o centróide do objeto e qualquer ponto da menor elipse que envolve

completamente o objeto (Kapela & Rybarczyk, 2007).

Matematicamente, ele é definido por:

E =
Rmax

Rmin
(3.8)

onde Rmax é o raio máximo e Rmin é o raio mínimo do objeto.

Este descritor é invariante quanto a rotações, translações e mudanças de escala, mas

apresenta problemas com oclusão, pois ela pode alterar a menor elipse que envolve o

objeto, alterando assim a relação entre seus raios.
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Figura 3.6 Representação gráfica da menor elipse que envolve o objeto.

As medidas de semelhança mais utilizadas para comparar imagens descritas usando esses

parâmetros são a distância Euclidiana e a distância de Minkowisky (Zibreira, 2000).

O uso dos parâmetros geométricos é exemplificado em Kapela and Rybarczyk (2007), no

qual a recuperação de imagens foi feita utilizando um modelo neural em conjunto com parâ-

metros geométricos e vetores de curvatura (Mokhtarian & Mackworth, 1986).

3.2.2 Momentos

Momentos são descrições estatísticas amplamente usados na área de processamento de ima-

gens para classificação de formas e texturas (Hu, 1962; Gonzalez & Woods, 2002; Zibreira,

2000; Long et al., 2003; Yasin & Khan, 2008). A transformação de imagens digitais em termos

de momento é uma representação muitos-para-um, pois a garantia de que imagens diferentes

tenham termos de momentos diferentes só é válida quando se considera infinitos termos de mo-

mentos e imagens analógicas. Por isto, em imagens digitais descritas em termos de momento

é necessário calcular um conjunto de vários termos para cada imagem, e só então compará-

los, logo, o emprego de vetores de momento reduzem a probabilidade de que imagens digitais

diferentes apresentem vetores de momento similares (Flusser & Suk, 1994).

Os momentos são calculados a partir da expressões simples que tem como base a Equa-

ção (3.9).
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mpq =
∫

∞

−∞

∫
∞

−∞

xpyq f (x,y)dxdy (3.9)

onde mpq é o momento de (p+q)-ésima ordem da função contínua f (x,y) da imagem.

Por serem utilizados em imagens digitais de dimensões MxN, os momentos são calculados

substituindo-se a integração por operações de soma conforme Equação (3.10).

mpq =
M

∑
x=0

N

∑
y=0

xpyq f (x,y) (3.10)

Para que os momentos possam ser utilizados na recuperação e classificação de imagens

eles precisam ser invariantes a variações acidentais decorrentes da aquisição. A invariância a

translação é obtida pelo deslocamento da origem do sistema de referências para o centro de

massa do objeto (Hu, 1962).

mpq =
M

∑
x=0

N

∑
y=0

(x− x̄)p(y− ȳ)q f (x,y) (3.11)

onde x̄ e ȳ são as coordenadas do centro de massa do objeto.

A invariância a mudanças de escala é obtida pela normalização definida pela Equação (3.12)

como momento central (Gonzalez & Woods, 2002).

npq =
mpq

mγ

00
(3.12)

onde γ é definido pela Equação (3.13).

γ =
p+q

2
+1 (3.13)
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3.2.2.1 Momentos de Hu

Hu (1962) propôs um conjunto de sete momentos que são invariantes em relação a translação,

mudanças de escala e rotação do objeto (Gonzalez & Woods, 2002). Matematicamente, os

momentos de Hu são definidos por:

I1 = n20 +n02 (3.14)

I2 = (n20−n02)2 +4n2
11 (3.15)

I3 = (n30−3n12)2 +(3n21−n03)2 (3.16)

I4 = (n30 +n12)2 +(n21 +n03)2 (3.17)

I5 = (n30−3n12)(n30 +n12)[(n30 +n12)2−3(n21 +n03)2]

+(3n21−n03)(n21 +n03)[3(n30 +n12)2− (n21 +n03)2] (3.18)

I6 = (n20−n02)[(n30 +n12)2− (n21 +n03)2]

+4n11(n30 +n12)(n21 +n03) (3.19)
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I7 = (3n21−n03)(n30 +n12)[(n30 +n12)2−3(n21 +n03)2]

−(n30−3n12)(n21 +n03)[3(n30 +n12)2− (n21 +n03)2] (3.20)

onde npq foi definido na Equação (3.12).

3.2.2.2 Momentos de Flusser & Suk

Flusser and Suk (1993) propuseram seis momentos para descrever formas, texturas, reconhe-

cimento de letras e registro de imagens de satélite (Flusser & Suk, 1994), estes momentos são

invariantes em relação a translação, mudanças de escala e rotação do objeto.

Matematicamente, os momentos de Flusser & Suk são definidos por:

I1 =
1

m4
00

(m20m02−m2
11) (3.21)

I2 =
1

m10
00

(m2
30m2

03)− (6m30m21m12m03)+(4m30m3
12)+(4m03m3

21)− (3m2
21m2

12) (3.22)

I3 =
1

m7
00

(m20(m21m03−m2
12)−m11(m30m03−m21m12)+m02(m30m12−m2

21)) (3.23)
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I4 = 1
m11

00
(m3

20m2
03−6m2

20m11m12m03−6m2
20m02m21m03 +9m2

20m02m2
12 +

12m20m2
11m21m03 +6m20m11m02m30m03−18m20m11m02m21m12 +m3

02m2
30 +

12m2
11m02m30m12 +9m20m2

02m2
21−8m3

11m30m03−6m20m2
02m30m12

−6m11m2
02m30m21) (3.24)

I5 =
1

m6
00

(m40m04−4m31m13 +3m2
22) (3.25)

I6 =
1

m9
00

(m40m04m22 +2m31m22m13−m40m2
13−m04m2

31−m3
22) (3.26)

onde mpq foi definido na Equação (3.11).

O uso dos momentos centrais é exemplificado em Hu (1962); Flusser and Suk (1993), no

qual eles foram usados para classificação de caracteres em imagens.

3.2.3 Curvature Scale Space (CSS)

O descritor de forma Curvature Scale Space (CSS) introduzido por Mokhtarian and Mackworth

(1986) é um método para representar objetos ou regiões segmentadas a partir da curvatura de

seu contorno. Este método consiste em encontrar os pontos no vetor de curvatura1 em que

ocorre troca de sinal em diferentes níveis de detalhes. Para uma imagem Img, seu contorno Γ é

inicialmente obtido e parametrizado como:

Γ = {(x(u),y(u)) | u ∈ [0,1]} (3.27)

1A curvatura k de um contorno, em um ponto da curvatura, é definida como a razão instantânea da variação da
inclinação da reta tangente ao ponto pelo comprimento do arco.
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onde u é um parâmetro do contorno normalizado que varia entre 0 e 1, x(u) e y(u) são coor-

denadas. Essas coordenadas são obtidas pela amostragem dos pontos do contorno por valores

equidistantes de u. A curvatura k(u) é definida pela Equação (3.28) (Mokhtarian & Mackworth,

1986).

k(u) =
ẋ(u)ÿ(u)− ẏ(u)ẍ(u)

(ẋ(u)2 + ẏ(u)2)
3
2

(3.28)

onde ẋ, ẍ, ẏ e ÿ são as primeiras e segundas derivadas de x(u) e y(u) respectivamente, e

(x(u),y(u)) é a representação paramétrica do contorno do objeto.

Para calcular a curvatura com diferentes níveis de detalhes, x(u) e y(u) são convolvidos com

uma função Gaussiana g(u,σ). Definindo X(u,σ) e Y (u,σ) como a respectiva convolução de

x(u) e y(u) com a função Gaussiana de largura σ definida na Equação (3.30). A curvatura

suavizada k(u,σ) é expressa por:

K(u,σ) =
Xu(u,σ)Yuu(u,σ)−Xuu(u,σ)Yu(u,σ)

(Xu(u,σ)2 +Yu(u,σ)2)
3
2

(3.29)

g(u,σ) =− 1√
2πσ2

e−
u2

2σ2 (3.30)

onde Xu(u,σ) e Xuu(u,σ) são a primeira e segunda derivadas de X(u,σ) em relação a u.

Yu(u,σ) e Yuu(u,σ) são definidos de forma similar.

O CSS é calculado seguindo os seguintes passos (Mokhtarian & Mackworth, 1986):

1. Encontre o contorno do objeto. Na literatura existem vários algoritmos para extração de

contorno de objetos segmentados, entre eles podemos citar o algoritmo conhecido por

contour following (Costa & Cesar, 2000).

2. Amostre N pontos eqüidistantes entre os pontos do contorno, começando de um ponto

aleatório e seguindo no sentido anti-horário.
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3. Normalize os pontos do contorno com respeito ao pontos de ordenada e coordenada de

magnitude máxima.

4. Calcule a função Gaussiana g(u,σ) que será utilizada para suavizar o contorno.

5. Calcule as funções Xu, Xuu, Yu, Yuu.

6. Calcule a função de curvatura K(u,σ).

7. Para o σ atual, encontre os ponto de inflexão (cruzamentos por zero) de K(u,σ).

8. Se existir pelo menos um ponto de inflexão (cruzamentos por zero), incremente σ e volte

para o passo 4.

A Figura 3.7 ilustra o processo de suavização do contorno da imagem através do filtro

Gaussiano.

Figura 3.7 Evolução do contorno de um objeto durante a suavização (a) Contorno Original. (b) σ = 2,
(c) σ = 4, (d) σ = 8, (e) σ = 16 e (f) σ = 32 (Mokhtarian & Mackworth, 1992).

O resultado do descritor CSS é uma matriz de curvatura que é uma representação única do
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contorno da imagem. Na Figura 3.8 pode-se ver um exemplo de aplicação do descritor CSS em

uma imagem.

Figura 3.8 Aplicação do CSS em uma imagem.(a) Imagem Original (b) Gráfico σ X Pontos do Con-
torno, onde os pontos onde ocorre mudança de sinal da curvatura estão em preto (c) Gráfico σ X Pontos
do Contorno, onde o nível de verde e azul representam, respectivamente, o grau de convexidade e con-
cavidade da figura.

A medida de semelhança usada para mensurar a distância entre duas matrizes de CSS con-

siste essencialmente em medir a semelhança entre os picos das imagens definidas pelos ponto

em que ocorre mudança de sinal na CSS (Figura 3.8 b) (Jeannin et al., 2000). Estes picos repre-

sentam os momentos em que a suavização do contorno tornou pontos côncavos em convexos

(Figura 3.7).

A distância usada para medir a semelhança existente entre duas formas é definida através

da expressão a seguir:

D =
M

∑
k=0

((xki− xk j)2 +(yki− yk j)2)+
N

∑
l=0

(xlu
2 + ylu

2) (3.31)

onde ∑
M
k=0 é a soma das diferenças quadráticas das amplitudes de todos os picos que se asseme-

lham, (xki,yki) e (xk j,yk j) são picos da imagem 1 e da imagem 2 e ∑
N
l=0 é a soma da amplitude

de todos os picos, (xlu,ylu), que não se assemelham em ambas as imagens. Para dois picos se-

rem definidos como semelhantes, é necessário que a distância Euclidiana entre as coordenadas

x desses picos seja inferior a um determinado limiar.

O CSS é um método confiável e robusto em relação a mudanças de escala, rotação e trans-
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lação do objeto (Mokhtarian & Mackworth, 1992; Mokhtarian et al., 1996; Abbasi & Mokh-

tarian, 1999) e foi recomendado como o descritor de forma padrão para a norma MPEG-7

(Motion Picture Experts Group Multimedia Content Description Interface) (Bober, 2001; ISO,

2004). Essa norma, lançada em 1996, visa especificar um conjunto de ferramentas e métodos

para descrição de informações de imagens, vídeo, áudio, gráficos e outros, independentemente

do seu formato (Group, 1999). Esta abordagem apresenta como principal limitação não ser in-

variante a ruído e oclusões, pois só utiliza a informações dos picos da imagem composta pelos

pontos de mudança de sinal (Figura 3.8 (b)) (Poel et al., 2005).

3.2.3.1 Full Curvature Scale Space (Full CSS)

Poel et al. (2005) propuseram a troca da função de distância entre as matrizes de curvatura

calculadas pelo descritor CSS para contornar as limitações presentes na função de distância

original do CSS, isto é, troca da função distância original definida na Equação (3.31) pelo

Coeficiente de Correlação de Pearson definido pela Equação (3.32). O coeficiente de correlação

de Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas, seu uso

tem como vantagem usar na comparação toda a informação de curvatura, e não só os pontos de

mudança de sinal.

r = ∑
n
i=1(xi− x̄)(yi− ȳ)√

∑
n
i=1(xi− x̄)2 ·

√
∑

n
i=1(yi− ȳ)2

(3.32)

onde x1,x2, . . . ,xn e y1,y2, . . . ,yn são os valores medidos de ambas as variáveis, x̄ = 1
n ·∑

n
i=1 xi

e ȳ = 1
n ·∑

n
i=1 yi e n é comprimento x.

O coeficiente de correlação assume valores entre -1 e 1 de tal forma que:

• r = 1 Significa uma correlação positiva máxima entre as duas variáveis, isto é, se uma

aumenta, a outra sempre aumenta.

• r =−1 Significa uma correlação negativa máxima entre as duas variáveis, isto é, se uma
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aumenta, a outra sempre diminui.

• r = 0 Significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. No en-

tanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o resultado r = 0 deve ser inves-

tigado por outros meios.

Caso as matrizes de curvatura K(u,σ) tenham tamanhos diferentes, deve-se executar a inter-

polação da menor delas de modo a transformá-las em matrizes de mesmo tamanho, permitindo

assim o uso da correlação.

A modificação da distância entre as curvaturas proposta no FullCSS tornou o método inva-

riante a ruído, pequenas deformações e oclusão parcial, apresentando melhores resultados de

classificação, mas custo computacional elevado (Poel et al., 2005).

3.2.3.2 Full Curvature Scale Space - Mediana (Full CSS - Mediana)

Conforme anteriormente, a aplicação do descritor CSS sobre uma imagem resulta em uma

matriz K(u,σ) que tem no eixo horizontal tamanho fixo parametrizável (N) e no eixo vertical

tamanho variável dependente do número de aplicações do filtro gaussiano σ necessários para

tornar o contorno original da imagem em um contorno inteiramente convexo. Uma maneira de

diminuir o custo computacional apresentado pelo Full CSS é calcular as medianas da evolução

dos valores das curvaturas para cada ponto N, formando assim um novo vetor de dimensão fixa

N, sendo este novo vetor utilizado em conjunto com o coeficiente de correlação de Pearson.

O uso dos vetores de curvatura é exemplificado em Mokhtarian and Mackworth (1992);

Mokhtarian et al. (1996); Poel et al. (2005), no qual eles foram usados para recuperação de

imagens a partir do seu contorno externo.
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3.3 Principais Abordagens Para Recuperação de Conteúdo Baseado em

Textura

A seguir serão detalhados os principais descritores do atributo textura, entre eles estão ma-

trizes de co-ocorrência e Transformada Wavelet.

3.3.1 Matrizes de Co-ocorrência

A matriz de co-ocorrência foi proposta por Haralick et al. (1973), consistindo em uma matriz

de frequências de pares de pixels com exatamente a mesma distância e direção de deslocamento

para cada cor da imagem. O elemento (i, j) da matriz de co-ocorrência representa a probabili-

dade estimada (p(i, j)) de que um pixel com cor i co-ocorra com outro pixel de nível j a uma

diferença de posição d e ângulo h. Através da escolha de valores de d e h, uma matriz de

co-ocorrência em separado é obtida. Para cada matriz de co-ocorrência se pode extrair caracte-

rísticas da textura.

A extração dessas características se dá através do seguinte algoritmo:

1. Percorra a imagem usando uma janela deslizante (Figura 3.9) retangular de NxN, sendo

normalmente utilizado N = 3;

Figura 3.9 Exemplo de matriz deslizante 5x5 percorrendo a imagem.
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2. Obtenha a frequência de co-ocorrência de pixels para K orientações da região escolhida

e normalize os elementos das K matrizes para magnitude máxima 1 através da divisão de

cada valor pelo número total de pixels, sendo normalmente utilizadas quatro orientações

(horizontal 0º, vertical 90º e as duas diagonais 45º e 135º).

A partir dessas matrizes Haralick et al. (1973) propôs 14 descritores para estas matrizes,

destes os mais utilizados são:

1. Segundo Momento Angular

f1 =
N

∑
i=0

M

∑
j=0

p(i, j)2 (3.33)

2. Contraste

f2 =
N

∑
i=0

M

∑
j=0

(i− j)p(i, j)2 (3.34)

3. Correlação

f3 =
∑

N
i=0 ∑

M
j=0(i−µi)( j−µ j)p(i, j))

σiσ j
(3.35)

onde µi e µ j são as médias e σi e σ j são os desvios padrões de p.

4. Inverso do Momento Diferencial

f4 =
N

∑
i=0

M

∑
j=0

1
1+(i− j)2 p(i, j) (3.36)

5. Entropia

f5 =−
N

∑
i=0

M

∑
j=0

p(i, j)log(p(i, j)) (3.37)
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Este método apresenta boa capacidade de discriminação de texturas, tendo como sua prin-

cipal desvantagem o seu alto custo computacional. O uso das matrizes de co-ocorrência é

exemplificado em Kinoshita et al. (2007), no qual a recuperação de imagens foi feita utilizando

os descritores de Haralick em conjunto com uma rede neural auto-organizável.

3.3.2 Transformada Wavelet

O desenvolvimento de Wavelet está ligado a diversas áreas da matemática, física e engenha-

ria, tendo em sua teoria contribuições de diversas pessoas, sendo as mais importantes Alex

Grossmann, Jean Molet, Ingrid Daubechies e Stephane Mallat (Oliveira, 2007). Wavelets

(Mallat, 1999; Park et al., 2004) são funções (ψ(.)) que apresentam propriedades que possibi-

litam a construção de representações espectrais unívocas de funções. Escolhendo-se uma de-

terminada família de wavelets (ψ(.)u,s), a transformada wavelet permite decompor, de maneira

unívoca, uma função f (.) em uma combinação de wavelets. O processo é muito semelhante ao

da transformada de Fourier. Entretanto, ao contrária de Fourier, a representação espectral de

uma função com Wavelets preserva informações sobre a evolução temporal de um determinado

sinal, dessa forma permitindo a representação de sinais não estacionários mais eficientemente

(Gabor, 1946).

Wavelets estão interconectadas com uma gama enorme de áreas e aplicações em matemá-

tica, física e de engenharia. As principais aplicações de Wavelets são (Mallat, 1999):

• Compressão de dados;

• Análise espectral;

• Interpolação de dados;

• Classificação de dados;

• Construção de filtros.
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Todas as funções wavelets obedecem as seguintes propriedades:

∫ +∞

−∞

ψ(t)dt = 0 (3.38)

∫ +∞

−∞

| ψ(t) |2dt < +∞ (3.39)

Qualquer função que obedeça a estas propriedades e tenha ‖ψ‖ = 1 pode ser usada para

formar uma base vetorial no espaço de Hilbert.

3.3.3 Bases Wavelet Ortogonais Discreta

3.3.3.0.1 Embora a construção de uma base wavelet não precise ser necessariamente orto-

gonal e nem discreta, a utilização de uma base ortogonal discreta trás muitas vantagens ma-

temáticas e computacionais. Do ponto de vista computacional, a implementação de uma base

discreta é muito mais simples e rápida de ser utilizada em computadores digitais. Assim, a

grande maioria dos algoritmos implementados para calcular a transformada wavelet se restrin-

gem apenas a funções wavelets discretas e ortogonais. Um modo de gerar uma base ortogonal

discreta através de dilatações e translações de uma wavelet pode ser obtida da seguinte maneira:

ψ j,n(t) =
1
√

2
j ψ(

t−2 jn
2 j ) ; ( j,n) ∈ Z2 (3.40)

Deste modo, podemos representar uma função f através de uma base ortogonal discreta da

seguinte forma:

f = Σ
+∞

j=−∞
Σ

+∞
n=−∞〈 f ,ψ j,n〉ψ j,n (3.41)

O uso da transformada wavelet é exemplificado em Park et al. (2004), no qual a classificação

de imagens foi feita utilizando a transformada wavelet para extrair características para posterior



3.4 CLASSIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS POR REDES NEURAIS 42

classificação utilizando uma rede neural perceptron multi-camada.

3.4 Classificação e Recuperação de Imagens por Redes Neurais

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas originalmente inspirados na observação

dos sistemas nervosos biológicos que são capazes de obter conhecimento através da extração

de regularidades de um conjunto de dados (Rumelhart et al., 1986). Na sua forma mais geral,

uma rede neural é uma máquina maciçamente paralela projetada para modelar a maneira como

o cérebro realiza uma tarefa particular ou função de interesse (Haykin, 1999). As principais

características de redes neurais artificiais que são adequadas para serem inclusas no projeto de

um sistema de recuperação e classificação de imagens:

• Capacidade de aprender a partir de exemplos;

• Capacidade de generalização;

• Capacidade de adaptar-se às modificações do ambiente;

• Natureza maciçamente paralela de seu algoritmo tornando-a potencialmente rápida.

Entre os sistemas de recuperação e classificação de imagens baseados em redes neurais,

destacam-se os modelos baseados em mapas auto-organizáveis (SOM, Self-Organizing Maps)

(Bebis et al., 1998; Laaksonen et al., 2000, 2002; Heidemann, 2004a; Almeida et al., 2006,

2007; Chow & Rahman, 2007; Subramanyam Rallabandi & Sett, 2008), seguidos pelos mo-

delos baseados em redes de função de base radial (RBF, Radial Basis Function) (Kung &

Hwang, 1998; H. Lee & Yoo, 2001; Muneesawang & Guan, 2004; Er et al., 2005) e Per-

ceptron Multi-Camadas (MLP, Multi Layer Perceptron) (Park et al., 2004; Pourghassem &

Ghassemian, 2008).
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Entre os sistemas neurais CBIR encontrados na literatura, destaca-se o PicSOM (Laaksonen

et al., 2000, 2002) que foi implementado utilizando o modelo neural TS-SOM (Koikkalainen

& Oja, 1990) com 4 níveis de neurônios (camadas 2D com 4x4, 16x16, 64x64 e 256x256).

O TS-SOM é um modelo hierárquico derivado do SOM (Figura 3.10) desenvolvido para o

treinamento de redes SOM com muitos neurônios ou com muitos dados de treinamento. O

PicSOM foi projetado para utilizar realimentação do usuário como parte do treinamento para a

busca.

Figura 3.10 Arquitetura da TS-SOM.

Nos experimentos descritos por Laaksonen et al. (2002), o modelo inicialmente apresentou

desempenho inferior aos dos descritores presentes na norma MPEG-7, mas após sucessivas

realimentações do usuário, o sistema apresentou desempenho superior. A maior limitação do

modelo é a necessidade de sucessivas interações do usuário.

3.4.1 Outras Abordagens Baseadas em Redes Neurais

Almeida et al. (2006) propuseram o uso da primeira componente da análise de componentes

principais (PCA, Principal Component Analysis) das matrizes de CSS em conjunto com SOM

para recuperação de imagens. Almeida et al. (2007) propuseram o uso da mediana das matrizes

de CSS em conjunto com SOM para recuperação de imagens, concluindo que o uso da mediana

da matriz de CSS apresentou melhor resultado que o uso da PCA.

Bebis et al. (1998) afirmam que os elementos da imagem de CSS correspondentes a σ

elevados são melhor discriminantes que os elementos com σ baixos, porém os elementos com σ
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elevado são mais susceptíveis a oclusões. Os autores propuseram um modelo neural hierárquico

para reconhecimento de objetos onde o reconhecimento é realizado utilizando primeiramente

os elementos com σ elevado e só depois os de σ baixo.

Kinoshita et al. (2007) propuseram um método para busca de imagens mamográficas com

intuito de auxiliar o diagnóstico médico, esse sistema utiliza Parâmetros Geométricos, Mo-

mento de Hu (Hu, 1962), Granulometria (Dougherty et al., 1992) e os descritores de Haralick

(Haralick et al., 1973) em conjunto com PCA para produzir a entrada de uma rede neural SOM

utilizada na recuperação de imagens. Esse trabalho é importante por fazer uma análise do papel

da redução de dimensionalidade na recuperação de imagens.

Park et al. (2004) propuseram um método para classificação de imagens (Figura 3.11) que

contempla a segmentação da imagem de busca, a extração do objeto de interesse, a normaliza-

ção das imagens para um posterior uso da transformada Wavelet para extrair características de

textura dos objetos para posterior uso de uma MLP na classificação.

Figura 3.11 Estrutura principal do modelo proposto por Park et al. (2004).

Er et al. (2005) propuseram um método para classificação de imagens de faces (Figura 3.12)

baseado no uso da Transformada Discreta do Cosseno (DCT, Discrete Cosine Transform), cor-

tando algumas frequências da imagem e aplicação do Discriminante Linear de Fisher (FLD,
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Fisher’s Linear Discriminant) no restante da DCT para formar o vetor de entradas utilizado

pela rede neural RBF na classificação das imagens.

Figura 3.12 Estrutura principal do modelo proposto por Er et al. (2005).

3.5 Considerações Finais

Nesse capítulo foram apresentadas algumas das principais técnicas de extração de caracte-

rísticas de imagens baseadas em atributos de cor, textura e forma.

Entre os vários descritores de forma foram apresentados a maioria é invariante em relação

a translação, mudanças de escala e rotação do objeto, porém poucos se mostraram computaci-

onalmente eficientes e com baixa taxa de erro na classificação, sendo inviáveis para aplicações

em que o custo de uma classificação incorreta seja alto.

O modelo proposto visa suprir as limitações dos outros modelos, que apresentam elevadas

taxas de erro, conforme pode ser visto no Capítulo 5, apresentando rápida classificação, baixa

taxa de erro e que além da classificação retorne a probabilidade da classificação estar correta.



CAPÍTULO 4

Modelo Proposto

Nesse capítulo é apresentado o modelo proposto, o qual baseia-se na classificação de imagens

por características geométricas capturadas pelos descritores CSS e Momento de Hu. Estas

características por sua vez são agrupadas e diferenciadas por uma rede neural da família SOM

(Kohonen, 1998).

Conforme Kohonen (1989), SOM não foi originalmente criado para classificação, mas para

agrupamento, contudo SOM pode ser utilizado para classificação e reconhecimento desde que

se utilize uma versão com aprendizagem supervisionada. Nessa direção, Kohonen (1998) de-

senvolveu a Aprendizagem por Quantização Vetorial (LVQ, Learning Vector Quantization).

O modelo proposto nesta dissertação utiliza uma variação da Rede Neural Estocástica para

Identificação de Seqüências (SNSI, Stochastic Neural Sequence Identifier) (Araujo & Henri-

ques, 2002) para classificar as imagens de busca entre as classes que foram utilizadas no trei-

namento, dando a probabilidade da associação estar correta. O SNSI foi originalmente proje-

tado para identificar sequências espaço-temporais utilizando uma rede neural LVQ1 (Kohonen,

1998) em conjunto com a distribuição de Gibbs. No modelo proposto foi modificada a fun-

ção de distância usada para classificação de imagens e a distribuição de probabilidade utilizada

para codificar a probabilidade de associação. A seguir será descrito o modelo SNSI e o modelo

proposto.

46
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4.1 Rede Neural Estocástica para Identificação de Sequências

O modelo SNSI é composto por uma rede LVQ1, cuja arquitetura pode ser visualizada na

Figura 4.1, e uma distribuição de probabilidade utilizada para codificar a probabilidade da clas-

sificação estar correta. A LVQ1 é uma rede neural de propagação direta com apenas duas ca-

madas (a camada de entrada e a camada de saída). O protótipo wi é representado pelo conjunto

de pesos que chegam na unidade de saída i.

Figura 4.1 Arquitetura do modelo LVQ1, formado por duas camadas conectadas por um conjunto de
pesos.

O algoritmo de treinamento da SNSI é dividido em duas fases:

1. Posicionamento dos protótipos: Os protótipos (ou pesos) são adaptados através do algo-

ritmo LVQ1 (Kohonen, 1998);

2. Ajuste das probabilidades: Um procedimento utilizado para obtenção da probabilidade

de associação. Pois diferentemente da LVQ1 (que é um classificador rígido), o SNSI

apresenta as probabilidades de associação, e consequentemente informa o grau de "in-

certeza" da resposta.
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4.1.1 Posicionamento dos Protótipos

A LVQ1 é uma rede neural supervisionada com duas camadas, uma de entrada não proces-

sável e outra de saída, sendo caracterizada pelos protótipos (codificados nos vetores de pesos)

que são associados a cada classe (ou região) do espaço de entrada. Dado um padrão de entrada,

o protótipo mais próximo (mínima distância Euclidiana) especifica a classe a que ele pertence.

Portanto, o algoritmo de aprendizagem da LVQ1 é basicamente um procedimento que posici-

ona os protótipos de cada classe de forma que seja minimizado o erro médio quando usado para

classificação com o critério de vizinho mais próximo (Kohonen, 1998).

O algoritmo de treinamento da LVQ1 consiste na apresentação dos padrões de entrada até

que um determinado critério de parada seja atendido. Para cada apresentação de um padrão de

entrada v, o neurônio cujos pesos sejam mais próximos a v, segundo a distância euclidiana, é

escolhido:

c = argmin
i

(||v−wi||), i = 1, ...,nc (4.1)

onde nc é o número de neurônios.

Somente o peso do neurônio ganhador wc é ajustado, pela seguinte regra: Se c e v são

associados a mesma classe, então:

wnovo
c = wvelho

c +αa[v−wvelho
c ] (4.2)

Se c e v são associados a classes diferentes, então:

wnovo
c = wvelho

c −αb[v−wvelho
c ] (4.3)

onde αa e αb são as taxas de aprendizagem que decrescem monotonicamente com o tempo.

Ou seja, o protótipo wc se aproxima do padrão de entrada v quando ambos são da mesma
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classe, e se afasta quando pertencerem a classes diferentes. A taxa de aprendizagem decresce

monotonicamente com o tempo.

A precisão e o tempo de convergência do treinamento dependem basicamente dos seguintes

fatores:

• Escolha do número de protótipos para cada classe: número geralmente dependente da

complexidade e distribuição de cada classes;

• Inicialização dos protótipos: existem várias estratégias para inicializar os protótipos, en-

tre elas pode-se citar: a) valores aleatórios; b) escolha aleatória entre os padrões de en-

trada de cada classe; c) uso de resultado de uma rede SOM para realizar um mapeamento

inicial dos padrões de entrada (Kohonen & Somervuo, 1998); d) emprego de k-means

nos padrões de cada classe e usar os centróides para inicializar os protótipos da classe

(Hastie et al., 2001);

• A taxa de aprendizagem é geralmente inicializada com valores próximos a 0,1 e decresce-

se gradualmente, mas permanecendo acima de 0,01 (Haykin, 1999);

• Critério de Parada - o momento de interrupção do treinamento é importante para evitar

overfitting, alguns dos critérios de parada são: a) interromper o treinamento após um

número pré-determinado de apresentações dos padrões; b) interromper o treinamento

quando o erro obtido pelo conjunto de validação parar de decrescer;

• Forma de atualização dos pesos - Kohonen and Somervuo (1998) propuseram a incorpo-

ração de informações topológicas, atualizando assim os protótipos vizinhos ao neurônio

vencedor da LVQ1, como ocorre no algoritmo da SOM.

Desta forma, após o treinamento da LVQ1 a primeira etapa do treinamento é terminada com

cada neurônio sendo associado a uma região do espaço de entrada.
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4.1.2 Ajuste das Probabilidades

Na segunda etapa, a distribuição de Gibbs (Haykin, 1999) assim como alguns procedimentos

encontrados em classificadores estatísticos são utilizados para que a rede possa apresentar em

sua saída, probabilidades de associação em função da distância entre o padrão e o neurônio

vencedor.

Dessa forma, para cada padrão de entrada, v, a probabilidade de associação, Pi, é a proba-

bilidade condicional de ativar o i-ésimo neurônio, dado o padrão de entrada v:

Pi = P(i/v) =
exp(−βdi)

∑
nc
j=1 exp(−βd j)

(4.4)

onde di = ||v−wi|| é a distância euclidiana entre v e wi, e β é um parâmetro que representa o

inverso da pseudo-temperatura na distribuição de Gibbs.

A distribuição canônica ou de Gibbs, Equação (4.4), possui duas propriedades importan-

tes: (a) neurônios com menores di tem maiores probabilidades de serem ativados; (b) o perfil

da distribuição pode ser ajustada pelo parâmetro β . O procedimento para escolha de valores

apropriados de β considera, para cada padrão do conjunto de treinamento, uma função de custo

L(c,ccorreta):

Seja Ldúvida um parâmetro tal que 0 < Ldúvida < 1. Se Pi > Ldúvida então a classe da unidade

vencedora c é escolhida sem dúvida. Se Pi ≤ Ldúvida então ocorre dúvida.

L(c,ccorreta) = 0, se c = ccorreta e Pi > Ldúvida (classificação correta)

1, se c 6= ccorreta e Pi > Ldúvida (classificação incorreta)

(1−P(ccorreta/v)), se Pi ≤ Ldúvida

(4.5)



4.1 REDE NEURAL ESTOCÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEQUÊNCIAS 51

onde ccorreta é a classe correta do padrão v. A partir da Equação (4.5), se não existe dúvida então

o custo é 0 se a classificação for correta, e 1 se a classificação for errada. No caso de dúvida, o

custo é calculado como a função de probabilidade de ocorrer uma classificação errada.

Definindo-se o custo total, Ltotal , como a soma do custo para todos os padrões no conjunto

de treinamento, uma escolha apropriada do valor de β seria um valor que minimize Ltotal .

O procedimento de cálculo de β é iniciá-lo com valor 0 e aumentá-lo com passo aditivo 1

enquanto Ltotal estiver decrescendo.

LTotal =
npad

∑
i=1

Li(c,ccorreta) (4.6)

onde npad é o número de padrões de validação. Este processo pode ser sumarizado pelo algo-

ritmo apresentado a seguir.

Algoritmo 1 - Algoritmo de Treinamento

Fase 1 - Adaptação dos pesos:

01 Inicialize os pesos dos neurônios com valores escolhidos aleatoriamente do conjunto de

. treinamento.

02 Para cada vetor de entrada v determine o neurônio c que:

. c = argmini(||v−wi||), i = 1, ...,nc

03 Atualize o peso wc pelo procedimento a seguir:

. Se c e v são associados a mesma classe de imagens, então:

. wnovo
c = wvelho

c +αa[v−wvelho
c ]

. Se c e v são associados a classes diferentes de imagens, então:

. wnovo
c = wvelho

c −αb[v−wvelho
c ]

04 Repita o Passo 2 e 3 por um número predeterminado de iterações.
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Fase 2 - Ajuste de Probabilidades:

05 A partir do parâmetro Ldúvida, encontre o valor de β que minimiza o custo total Ltotal .

O papel desempenhado pela distribuição de Gibbs é atribuir maiores probabilidades para os

neurônios com menores di. O termo exp(−βdi) da Equação (4.4) desempenha esta função, en-

quanto o termo ∑
nc
j=1 exp(−βd j) serve para normalizar a probabilidade de forma a que ∑

nc
j=1 Pj

seja igual a 1 e que 0 ≤ Pj ≤ 1. A Figura 4.2 mostra o comportamento do termo exp(−βdi)

com a variação de β .

Figura 4.2 Valor de exp(−βdi) em função de di para: (a) β = 1. (b) β = 3, (c) β = 5, (d) β = 10.

O modelo SNSI apresenta limitações advindas do comportamento da distribuição de proba-

bilidades utilizada, pois a distribuição de Gibbs, durante a minimização do custo total (Equa-

ção (4.6)), apresenta para valores elevados de β comportamento semelhante a limiarização. A

Figura 4.3 mostra o gráfico da função exp(−βdi) para um valor de β próximo ao valor calcu-

lado na fase de Ajuste de Probabilidades.

Esse comportamento da função f (di) = exp(−βdi) para valores elevados de β não se mos-

tra adequado, pois, para distâncias pequenas, pois valores próximos de di podem ter probabili-

dades Pj muito diferentes.
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Figura 4.3 Valor de exp(−βdi) em função de di para β = 100.

4.2 Descrição do Modelo Proposto

O modelo proposto foi formulado contendo as características:

1. Utilização dos atributos de forma para representar imagens;

2. Um pequeno conjunto de imagens de cada classe pode ser usado para representá-las,

reduzindo significativamente o tempo de treinamento que é proporcional à dimensão de

entrada.

3. Rápida classificação de imagens em relação aos modelos tradicionais;

4. Possibilidade de retornar a probabilidade de uma dada classificação estar correta;

5. Através do uso de um limiar de dúvida, retornar dúvida no lugar da classificação, per-

mitindo assim que o classificador reduza sua taxa de erro sem comprometer sua taxa de

acerto.

Segundo Latecki et al. (2000) e Zibreira (2000), os descritores de forma CSS (Mokhtarian

& Mackworth, 1986) e Momento de Hu (Hu, 1962) apresentam melhor desempenho, algo
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confirmado pelos Experimentos 1, 2 e 3 que estão descritos no Capítulo 5. Portanto, eles foram

escolhidos para compor o vetor de característica utilizado no modelo proposto (Figura 4.4).

Figura 4.4 Arquitetura do sistema proposto.

O modelo SNSI atende as características descritas acima, porém por apresentar limitações

advindas da distribuição de Gibbs foi utilizada outra distribuição de probabilidade.

Segundo Triola (1998), uma distribuição de probabilidade é uma descrição que dá a proba-

bilidade para cada valor de uma variável aleatória, expressa na forma de um gráfico, tabela ou

fórmula. Desta definição, pode-se inferir que qualquer função cuja imagem seja entre 0 e 1 e

cujo somatório de todos os valores do conjunto imagem dessa função seja 1 é uma distribuição

de probabilidade.

Na busca por uma outra função que atenda a definição de distribuição de probabilidade

de Triola (1998), apresente uma queda mais suave e atribua maiores probabilidades para os

neurônios com menores distâncias, foi encontrado o filtro de Butterworth, uma função utilizada

para filtragem de sinais no domínio da frequência (Gonzalez & Woods, 2002).

O filtro Butterworth é definido matematicamente por:

G(w) =
1√

1+( w
wc

)2n
(4.7)
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onde n é a ordem do filtro e wc é sua frequência de corte.

No modelo proposto, utilizou-se uma função de distribuição de probabilidades análoga ao

filtro Butterworth de ordem 20, valor obtido empiricamente, na qual definiu-se β como 1
wc

(Equação (4.8)), de forma que esta função apresenta uma queda mais suave, pois não é baseada

na função exponencial como a de Gibbs, algo que pode ser visto nas Figuras 4.5 e 4.6.

G(d j) =
1√

1+(d jβ )40
(4.8)

Figura 4.5 Valor de 1√
1+(diβ )40

em função de di para (a) β = 1. (b) β = 3, (c) β = 5, (d) β = 10.

Logo a nova função de probabilidade utilizada no classificador é definida por:

Pi = P(i/v) =

1√
1+(βdi)40

∑
nc
j=1

1√
1+(βd j)40

(4.9)

onde di = ||v−wi|| é a distância euclidiana entre v e wi, e β é um parâmetro de ajuste análogo

à frequência de corte do filtro Butterworth. O procedimento de ajuste de β continua sendo

iniciá-lo com valor 0 e aumentá-lo com passo aditivo 1 enquanto Ltotal estiver decrescendo.

Outras distribuições que compartilham as características da distribuição de Gibbs foram

consideradas, entre elas destacam-se a distribuição normal e a qui-quadrado, a distribuição
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Figura 4.6 Valor de 1√
1+(diβ )40

em função de di com β = 100.

normal apresenta queda mais rápida que a da distribuição de Gibbs com a variação do parâmetro

β e a qui-quadrado apresenta comportamento semelhante ao da distribuição de Gibbs. Mais

detalhes e experimentos podem ser vistos no Apêndice A.

O modelo SNSI também apresenta uma limitação na forma como encontra o neurônio mais

próximo, pois utiliza distância euclidiana mínima, uma função não apropriada para comparação

de matrizes de curvatura CSS (Poel et al., 2005; Bebis et al., 1998), pois para imagens com

oclusões parciais a correlação apresenta melhor comportamento.

A troca da forma de escolher o neurônio mais próximo a entrada foi inspirada no modelo

FullCSS (Poel et al., 2005), pois este apresenta taxas de classificação superiores e custo compu-

tacional inferiores ao CSS, dessa forma a troca da distância Euclidiana mínima (Equação (4.1))

pela máxima correlação, obtida pelo coeficiente de correlação de Pearson (Equação (3.32)),

acompanha as características do FullCSS conforme Experimento 5 descrito no Capítulo 5.

Conforme a Seção 3.2.3 do Capítulo 3, a aplicação do descritor CSS sobre uma imagem

resulta em uma matriz K(u,σ) que tem no eixo horizontal tamanho fixo parametrizável (N) e

no eixo vertical tamanho variável dependente do número de aplicações do filtro gaussiano σ

necessários para tornar o contorno original da imagem em um contorno inteiramente convexo.
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Desta forma, como a LVQ1 tem como entrada um vetor de dimensão fixa, é necessário con-

verter o vetor K(u,σ) em um vetor adequado para uso na LVQ1. Para resolver este problema,

calcula-se as medianas da evolução dos valores das curvaturas para cada ponto N, formando o

vetor K(u) conforme foi proposto por Almeida et al. (2007) e no Full CSS - Mediana.

As principais modificações propostas sobre o modelo SNSI consistem na troca da forma

com que o neurônio mais próximo ao padrão de entrada é encontrado e da distribuição de

probabilidade utilizada para codificação das probabilidades de classificação.

O algoritmo proposto é apresentado a seguir:

Algoritmo 2 - Algoritmo de Treinamento

Fase 1 - Adaptação dos pesos:

01 Inicialize os pesos dos neurônios com valores escolhidos aleatoriamente do conjunto de

. treinamento.

02 Para cada vetor de entrada v determine o neurônio c que:

. c = argmaxi(
∑

n
i=1(wi−w̄)(v−v̄)√

∑
n
i=1(wi−w̄)2·

√
∑

n
i=1(v−v̄)2

), i = 1, ...,nc

03 Atualize o peso wc pelo procedimento a seguir:

. Se c e v são associados a mesma classe de imagens, então:

. wnovo
c = wvelho

c +αa[v−wvelho
c ]

. Se c e v são associados a classes diferentes de imagens, então:

. wnovo
c = wvelho

c −αb[v−wvelho
c ]

04 Repita o Passo 2 e 3 por um número predeterminado de iterações.

Fase 2 - Ajuste de Probabilidades:

05 A partir do parâmetro Ldúvida, encontre o valor de β que minimiza o custo total Ltotal

utilizando a probabilidade definida pela Equação (4.9).
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A Fase 1 do Algoritmo 2 consiste no posicionamento dos protótipos de cada classe de forma

a minimizar o erro médio da classificação, na Fase 2 a distribuição de probabilidade é ajustada

de forma retornar a probabilidade de associação minimizando o número de classificações in-

corretas e de classificações corretas que seriam marcadas como dúvida.

O procedimento para classificação de uma imagem, a partir do modelo treinado pelo Algo-

ritmo 2, é descrito no Algoritmo 3, no qual são calculados a mediana da matriz de curvatura e o

momento de Hu, que posteriormente são concatenados para compor o vetor de entrada utilizado

na classificação pela LVQ1 e posterior cálculo da probabilidade de classificação.

Algoritmo 3 - Teste de Classificação

01 Calcule a matriz de curvatura (Ma) da imagem de entrada.

02 Calcule a mediana (v1) da matriz Ma com respeito a σ .

03 Calcule os 7 termos de momento (v2) da imagem de entrada.

04 Concatene os vetores v1 e v2 compondo o vetor v.

05 Encontre o neurônio c que:

. c = argmaxi(
∑

n
i=1(wi−w̄)(v−v̄)√

∑
n
i=1(wi−w̄)2·

√
∑

n
i=1(v−v̄)2

), i = 1, ...,nc

06 Calcule Pi, coeficiente de certeza que a imagem de entrada pertence

. a classe c usinando a Equação (4.4).

07 Se Pi ≥ Ldvida classifique a imagem de entrada como pertencente a classe

. c, caso contrário retorne um flag indicando dúvida.

Um caso de classificação é ilustrado na Figura 4.7, onde, para a imagem de entrada, o

sistema calcula os descritores de momento de Hu e de curvatura para que o modelo proposto a

classifique e retorne a probabilidade da classificação estar correta.
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Figura 4.7 Fluxo para classificação da imagem "BEETLE-1". (a) Imagem de entrada. (b) Matriz de
curvatura da imagem de entrada.

4.3 Considerações Finais

Neste capítulo, foi proposto o sistema de classificação de imagens. Ele foi inspirado no

modelo SNSI, combinando o poder de descrição dos descritores CSS e Momento de HU, apre-

sentando uma nova forma com que o neurônio mais próximo ao padrão de entrada é encontrado

e da distribuição de probabilidade utilizada para codificação das probabilidades de classifica-

ção. O modelo proposto apresenta as características favoráveis:

1. Um pequeno conjunto de imagens de cada classe pode ser usado para representá-las,

permitindo uma redução significativa do tempo de treinamento, dado que este tempo é



4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 60

proporcional à dimensão de entrada.

2. A introdução da probabilidade de classificar as imagens de busca entre cada uma das

classes que foram utilizadas no treinamento.

3. A possibilidade do sistema retornar dúvida no lugar da classificação, levando a taxa de

erro a valores muito inferiores a dos outros modelos sem comprometer a taxa de acerto.

No próximo capítulo, são apresentados os principais experimentos realizados como base

para escolha da estratégia de classificação apresentada nesta dissertação.



CAPÍTULO 5

Experimentos e Resultados

Este capítulo apresenta uma descrição detalhada dos experimentos realizados no decorrer

desta pesquisa. Os experimentos buscam a verificação da precisão de recuperação, acuracidade

da classificação e tempo de processamento do modelo proposto, dos modelos clássicos e dos

modelos propostos por Er et al. (2005); Park et al. (2004); Almeida et al. (2007). Nos testes

foram utilizados as subdivisões A1, A2 e B da base de imagens Core Experiment-1 (CE-1)

(Group, 1999).

O primeiro experimento trata da classificação de imagens com mudanças de escala, o se-

gundo experimento trata de imagens com rotações e o terceiro trata de imagens que apresentam

mudança de perspectiva ou deformações geométricas. Os testes do modelo proposto são apre-

sentados na sequência e abrangem todas as bases de dados, bem, como uma comparação com

o modelo SNSI.

5.1 Materiais e Métodos

A seguir são descritos o banco de dados de imagens, as métricas e os parâmetros utilizados

nos experimentos.

5.1.1 Base de Dados de Imagens

A base de dados de imagens utilizada nos experimentos é a base Core Experiment-1 (CE-

1), a qual foi escolhida por ter sido usada pelo grupo MPEG para normalizar e escolher os

61
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descritores do padrão MPEG-7 (ISO, 2004).

A base CE-1 é usada para avaliar o desempenho de descritores baseados em forma relaci-

onados à descrição e busca por formas simples. Nos testes foram usadas três subdivisões, A1,

A2 e B. A subdivisões A1 e A2 do CE-1 são projetadas para testar o desempenho dos descrito-

res em termos de robustez a variações de escala ou rotações no domínio digital através de busca

de similaridades.

O banco A1 foi obtido pela mudança de escala de 70 imagens de referência, isto é 70 clas-

ses, de acordo com os fatores de escala 2, 0.3, 0.25, 0.2 e 0.1 em relação a área da imagem,

definidos pelo grupo MPEG. Este processo resultou em um banco de 420 (70x6) imagens bi-

nárias composto por 70 classes, cada uma delas com 6 imagens binárias. A Figura 5.1 mostra

o tipo de transformação geométrica sofrida pela imagem binária de referência após a aplicação

desses fatores de escala.

Figura 5.1 Classe "APPLE" do banco A1 com fatores de escala 2, 1, 0.3, 0.25, 0.2 e 0.1.

O banco A2 foi obtido pela rotação das 70 imagens de referência, de acordo com os ângulos

9º, 36º, 45º, 90º e 150º, definidos pelo grupo MPEG. Este processo resulta em um banco de

dados de 420 (70x6) imagens binárias composto por 70 classes, cada uma delas com 6 imagens

binárias. A Figura 5.2 mostra o tipo de transformação geométrica sofrida pela imagem de

referência após a aplicação da rotação.

O banco B consiste em imagens semelhantes às 70 imagens de referência, mas que apresen-

tam mudança de perspectiva ou deformações geométricas. A subdivisão B do CE-1 é projetada

para testar o desempenho dos descritores em termos de robustez a pequenas transformações

não lineares. Este banco de dados contém 1400 (70x20) imagens binárias de 70 classes com
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Figura 5.2 Classe "APPLE" da base A2 com fatores de rotação 0º, 9º, 36º, 45º, 90º e 150º.

20 imagens por classe. A Figura 5.3 mostra o tipo de imagens semelhantes que existe, pode-se

notar que várias dessas imagens são bastante diferentes entre si.

Figura 5.3 Classe "BEETLE" do banco B, composta pela imagem original e 19 semelhantes.

5.1.2 Metodologia de Avaliação dos Resultados

Para a avaliação dos descritores clássicos, é usada a medida de precisão (Equação (5.1))

(Smeulders, Worring, et al., 2000; Latecki et al., 2000; Zibreira, 2000), métrica usada pelo

grupo MPEG-7 e outros autores, matematicamente definida por:

precisão =
número de imagens relevantes recuperadas

número de imagens recuperadas
(5.1)
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onde o número de imagens recuperadas em cada busca é igual ao número de imagens relevan-

tes em relação a imagem de busca.

Como todas as classes têm o mesmo número de elementos, o classificador K-NN (K-Nearest

Neighbor) pode ser utilizado em conjunto com a medida de acuracidade (Equação (5.2)) para

avaliar o desempenho dos modelos clássicos. Os Experimentos 1, 2 e 3 foram realizados com

validação cruzada deixando um elemento fora (leave-one-out) com K igual ao número de ele-

mentos por classe com 20 repetições.

acuracidade =
número de imagens classificadas corretamente

número de imagens classificadas
(5.2)

onde no número de imagens classi f icadas estão inclusas as imagens em que o modelo proposto

apresentou dúvida.

Para os Experimentos 4, 5, 6 e 7 a avaliação de acuracidade foi realizada com validação

cruzada deixando um elemento fora (leave-one-out) com 20 repetições.

Na Tabela 5.1 são apresentados os parâmetros utilizados pelo modelo para realização destes

experimentos.

Parâmetro Valor
CSS - Taxa de Amostragem 200
CSS - σ inicial 1
CSS - Passo Aditivo do σ 0,2
LVQ - Taxa de Aprendizagem para Aproximação 0,05
LVQ - Taxa de Aprendizagem para Afastamento 0,005
LVQ - Critério de parada 50 épocas

Tabela 5.1 Parâmetros utilizados pelo sistema.
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5.2 Experimentos com os Descritores Selecionados

A seguir serão apresentados os testes dos principais descritores apresentados no Capítulo 3

utilizando as subdivisões A1, A2 e B da base de imagens Core Experiment 1.

5.2.1 Experimento 1 - Imagens Escalonadas

Neste primeiro experimento, foi avaliado o desempenho dos descritores: CSS, Full CSS,

Full CSS - Mediana, Momento de Flusser & Suk, Momento de Hu, Perímetro, Corda Máxima,

Circularidade e Convexidade, através da apresentação de todas as imagens da base de imagens

A1 com a finalidade de medir a precisão e acuracidade.

Segundo Latecki et al. (2000) as imagens da base A1 ao sofrerem mudança de escala pelo

fator 0.1 (Figura 5.4 segunda linha) perdem informação discriminante, logo torna-se impossível

obter resultados corretos para todas elas, de acordo com Latecki et al. (2000) o melhor acerto

possível para a base A1 seria 93%.

Figura 5.4 Exemplo de formas encontradas na base A1. Cada objeto da primeira linha é uma imagem
original, na segunda linha são mostrados objetos reduzidos com fator de escala 0.1 e ampliados para
visualização e na terceira linha é mostrada a imagem original mais parecidas com elas, considerando os
descritores testados (Latecki et al., 2000).

Os resultados apresentados na Tabela 5.2 mostram que o Momento de Hu, CSS, Full CSS e

Full CSS Mediana têm precisão mais próximas à ótima determinada por Latecki et al. (2000),
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porém os métodos derivados do CSS apresentam alto custo computacional.

Precisão Acuracidade
CSS 89,76% 86,53%
Full CSS 81,35% 90,48%
Full CSS - Mediana 87,26% 92,86%
Momento de Flusser & Suk 60,08% 69,05%
Momento de Hu 75,59% 83,09%
Perímetro 16,71% 14,76%
Corda Máxima 16,71% 14,05%
Circularidade 21,83% 25,95%
Convexidade 20,75% 23,81%

Tabela 5.2 Comparativo entre os descritores para a base de dados de imagens escalonadas (base A1)

5.2.2 Experimento 2 - Imagens Rotacionadas

O experimento 2 consistiu em apresentar todas as imagens da base de dados A2, aos des-

critores: CSS, Full CSS, Full CSS - Mediana, Momento de Flusser & Suk, Momento de Hu,

Perímetro, Corda Máxima, Circularidade e Convexidade, e medir a precisão e acuracidade. Os

resultados apresentados na Tabela 5.3 mostram que o Momento de Hu, Momento de Flusser

& Suk, CSS, Full CSS, Full CSS Mediana e Corda Máxima são precisos para recuperação e

classificação de imagens rotacionadas.

5.2.3 Experimento 3 - Imagens Semelhantes

O experimento 3 consistiu em apresentar todas as imagens da base de dados B, aos des-

critores: CSS, Full CSS, Full CSS - Mediana, Momento de Flusser & Suk, Momento de Hu,

Perímetro, Corda Máxima, Circularidade e Convexidade, e medir a precisão e acuracidade. Os

resultados apresentados na Tabela 5.4 mostram que o CSS, Full CSS e o Full CSS Mediana

são mais precisos que os demais descritores para recuperação e classificação de imagens se-
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Precisão Acuracidade
CSS 99,37% 99,67%
Full CSS 97,50% 99,52%
Full CSS - Mediana 97,74% 97,86%
Momento de Flusser & Suk 98,21% 98,10%
Momento de Hu 100,00% 100,00%
Perímetro 60,64% 69,05%
Corda Máxima 93,77% 96,19%
Circularidade 45,24% 56,43%
Convexidade 38,81% 51,43%

Tabela 5.3 Comparativo entre os descritores para a base de dados de imagens rotacionadas (base A2)

melhantes as originais, porém todos os descritores apresentaram taxas de erro de classificação

superiores a 25%, e os métodos derivados do CSS apresentam alto custo computacional, sendo

importante o estudo de técnicas computacionalmente menos custosas e que apresentem taxas

de erro inferiores.

Precisão Acuracidade
CSS 75,44% 74,29%
Full CSS 53,61% 72,07%
Full CSS - Mediana 55,86% 70,79%
Momento de Flusser & Suk 16.41% 27,79%
Momento de Hu 25,75% 39,21%
Perímetro 15.68% 25,57%
Corda Máxima 22.30% 32,79%
Circularidade 13.86% 21,93%
Convexidade 14.24% 23,79%

Tabela 5.4 Comparativo entre os descritores para a base de dados de imagens semelhantes (base B)

5.2.4 Análise do Desempenho dos Descritores

Os Experimentos 1, 2 e 3 sugeriram que entre os descritores de forma estudas existem des-

critores rápidos e precisos para recuperação e classificação de imagens escalonadas e rotaci-

onadas, porém para imagens com transformações não lineares todos os modelos apresentam
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taxas de erro elevadas e os melhores modelos apresentam custo computacional elevado, fatores

considerados na formulação do modelo proposto.

5.3 Experimentos com modelo SNSI, suas Adaptações e com o Modelo

Proposto

Para avaliar o modelo proposto foram executados os testes de classificação para as três bases

de dados consideradas. No Experimento 4 é verificado o desempenho do modelo SNSI original,

no Experimento 5 é verificado o desempenho do modelo SNSI utilizando a máxima correlação

como critério para encontrar o neurônio mais próximo a entrada da rede, no Experimento 6 é

verificado o desempenho do modelo SNSI utilizando a distribuição de probabilidade derivada

do filtro de Butterworth e finalmente no Experimento 7 é verificado o desempenho do modelo

proposto. Para os Experimentos 4, 5, 6 e 7:

• Os gráficos indicados com letra (a) apresentam a variação da taxa de classificação correta

pela variação do parâmetro Ldúvida, onde CSS é a taxa de classificação correta do modelo

CSS, Momento é a taxa de classificação correta do modelo Momento de Hu, Dúvida

Acerto representa dúvidas que seriam classificações corretas caso fossem classificadas

com a opção mais provável e Dúvida Erro representa dúvidas que seriam classificações

incorretas caso fossem classificadas com a opção mais provável.

• Os gráficos indicados com letra (b) apresentam a variação da taxa de erro de classificação

pela variação do parâmetro Ldúvida, onde CSS é a taxa de erro de classificação do modelo

CSS e Momento é a taxa de erro de classificação do modelo Momento de HU.
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5.3.1 Experimento 4 - SNSI

A Figura 5.5 mostra as taxas de classificação correta, de dúvida e de erro do modelo para as

bases A1, A2 e B.

Figura 5.5 Experimento com o modelo SNSI (a) Classificação X Ldúvida. (b) Erro de Classificação X
Ldúvida.

Como pode ser visto na Figura 5.5, o modelo SNSI original apresentou elevada taxa de

classificação correta, porém a taxa de erro decai lentamente e em conjunto com a taxa de acerto

com a variação de Ldúvida.
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5.3.2 Experimento 5 - SNSI Utilizando Correlação

A Figura 5.6 mostra as taxas de classificação correta, de dúvida e de erro do modelo para as

bases A1, A2 e B.

Figura 5.6 Experimento com o modelo SNSI utilizando Correlação (a) Classificação X Ldúvida. (b) Erro
de Classificação X Ldúvida.

Como pode ser visto na Figura 5.6, o modelo SNSI utilizando correlação apresentou taxa

de classificação correta superior a do modelo SNSI, apesar de taxa de erro decair mais rapida-

mente, a taxa de acerto continua sendo sacrificada para se alcançar taxa de erro 0 pela variação

de Ldúvida.



5.3 EXPERIMENTOS COM MODELO SNSI, SUAS ADAPTAÇÕES E COM O MODELO PROPOSTO71

5.3.3 Experimento 6 - SNSI Utilizando a Distribuição Derivada do Filtro de

Butterworth

A Figura 5.7 mostra as taxas de classificação correta, de dúvida e de erro do modelo para as

bases A1, A2 e B.

Figura 5.7 Experimento com o modelo SNSI utilizando a distribuição derivada do filtro de Butterworth
(a) Classificação X Ldúvida. (b) Erro de Classificação X Ldúvida.

Como pode ser visto na Figura 5.7, o modelo SNSI utilizando a distribuição de probabili-

dade derivada do filtro de Butterworth apresentou taxa de classificação correta semelhante a do

modelo SNSI e a taxa de erro decai muito rapidamente, dessa forma pode-se alcançar taxa de

erro 0 pela variação de Ldúvida, com pequeno sacrifício da taxa de acerto.
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5.3.4 Experimento 7 - Método Proposto

A Figura 5.8 mostra as taxas de classificação correta, de dúvida e de erro do modelo para as

bases A1, A2 e B.

Figura 5.8 Experimento com o modelo proposto (a) Classificação X Ldúvida. (b) Erro de Classificação
X Ldúvida.

Como pode ser visto na Figura 5.8, o modelo proposto utilizando a distribuição de probabi-

lidade derivada do filtro de Butterworth e a correlação máxima apresentou taxa de classificação

superior a do modelo SNSI e a taxa de erro decai muito rapidamente, desta forma pode-se al-

cançar taxa de erro 0 pela variação de Ldúvida, com pequeno decréscimo de desempenho da taxa

de acerto.
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5.3.5 Experimento 8 - Outros Modelos Neurais

A Tabela 5.5 mostra as taxas de classificação correta e de erro dos modelos propostos por

Park et al. (2004); Er et al. (2005); Almeida et al. (2007) para as bases A1, A2 e B. Para o

modelo de Park et al. (2004), utilizou-se sua arquitetura original com exceção da modificação

do número de neurônios na camada de saída para 70. Para o modelo de Er et al. (2005) foram

modificados o número de 70 clusters na etapa de clusterização e de 70 neurônios na camada

escondida. Para o modelo de Almeida et al. (2007) foi utilizado o classificador K-NN nas

imagens recuperadas para classificar.

Base de Imagens Modelo Classificação Correta Classificação Incorreta

Base A1

(Park et al., 2004) 64,05 (9,78)% 35,95 (9,78)%
(Er et al., 2005) 73.89 (9,65)% 26,11 (9,65)%
(Almeida et al., 2007) 76,83 (5,96)% 23,17 (5,96)%
Modelo Proposto Ldúvida = 15 78,1 (3,49)% 5,05 (1,46)%

Base A2

(Park et al., 2004) 70,95 (2,57)% 29,05 (2,57)%
(Er et al., 2005) 86,09 (4,94)% 13,91 (4,94)%
(Almeida et al., 2007) 100 (0)% 0 (0)%
Modelo Proposto Ldúvida = 0 98,33 (0,88)% 1,67 (0,88)%

Base B

(Park et al., 2004) 34,64 (6,78)% 55,36 (6,78)%
(Er et al., 2005) 42,35 (4,69)% 57,65 (4,69)%
(Almeida et al., 2007) 67,73 (0,78)% 32,27 (0,78)%
Modelo Proposto Ldúvida = 20 71,43 (2,34)% 3,64 (1,63)%

Tabela 5.5 Resultado médio e variância dos outros modelos neurais.

5.4 Tempo Médio para Classificação

A Tabela 5.6 mostra o tempo médio para classificação de uma imagem em cada um dos

métodos estudados, todos os testes foram executados em um Toshiba Satellite U205-S5057,

composto por um processador Intel Core 2 DUO T5500 e 1024MB DDR2 SDRAM.
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Método Tempo
CSS 15.730.607µs
Full CSS 17.199.340µs
Full CSS - Mediana 46.4214µs
Momento de Hu 3.795µs
Momento de Flusser & Suk 4.024µs
Perímetro 1.096µs
Corda Máxima 1.825µs
Circularidade 1.838µs
Convexidade 1.755µs
SNSI Original 18.857µs
SNSI Utilizando Correlação 20.815µs
SNSI Utilizando Butterworth 18.857µs
Método Proposto 20.815µs
Modelo de Park et al. (2004) 5.196µs
Modelo de Er et al. (2005) 4.661µs
Modelo de Almeida et al. (2007) 23.387µs

Tabela 5.6 Tempo médio para classificação de imagem

5.5 Considerações Finais

Através dos experimentos 1, 2 e 3 evidência-se que o descritor CSS demostrou ser o descri-

tor mais robusto, tendo resultados compatíveis com os Momentos de Hu e de Flusser & Suk

para imagens escalonadas e rotacionadas e desempenho superior para imagens semelhantes.

Também ficou evidente que o Full CSS Mediana apresenta resultado próximo ao Full CSS ori-

ginal e custo computacional menor, haja vista que o Full CSS Mediana calcula o coeficiente de

correlação de uma matriz 1XN enquanto o Full CSS calcula este coeficiente sobre uma matriz

σXN, conforme visto na Seção 3.2.3.

Através do experimento 4, 5, 6, 7 e 8 foram validadas as modificações no modelo SNSI e

evidência-se que através da escolha de um valor apropriado para o parâmetro Ldúvida, pode-se

diminuir a taxa de erro do modelo proposto a valores próximos a 0 sem diminuição significativa

das taxas de classificação correta, que se mantém semelhantes às obtidas pelos demais modelos.

Dessa forma, o modelo proposto tem propriedades interessantes para aplicações em que
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o custo de uma classificação incorreta seja alto, como é o caso de aplicações de diagnóstico

médico, apresentando custo computacional baixo e não variável com o número de imagens,

como acontece com o classificador K-NN.

Os resultados apresentados nas Figuras 5.5 e 5.8 mostram que para a base A1 e B, o mo-

delo proposto apresenta taxa de erro menor que o modelo SNSI e taxas de acerto ligeiramente

superior, confirmando as hipóteses de que o uso do coeficiente de correlação melhora o desem-

penho do classificador, como acontece com o modelo Full CSS e que o uso da distribuição de

probabilidade derivada do filtro Butterworth melhora o decaimento da taxa de erro.

Para comparar o modelo proposto com o modelo SNSI, foram feitos testes t-student a um

nível de significação 5% para o ponto de Ldúvida = 0 e para o Ldúvida em que o erro médio de

classificação do modelo proposto seja inferior a 5%. Logo, foram feitos 4 testes de hipótese

para a base imagens A1, 2 testes para a base imagens A2, pois em todos os valores de Ldúvida a

taxa de erro média foi inferior a 5% e 4 para a base de imagens B.

De acordo com os testes apresentados na Tabela 5.7, pode-se concluir que o modelo pro-

posto apresenta melhor taxa de acerto e menor taxa de erro para as bases A1 e B, enquanto que

para a base A2 há evidências estatísticas que os modelos possam ter resultados equivalentes.

onde MP é o modelo proposto.
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Base A1
Taxa de Acerto Taxa de Erro

Ldúvida
H0 = µMP = µSNSI Decisão

H0 = µMP = µSNSI Decisão
H1 = µMP 6= µSNSI H1 = µMP 6= µSNSI

0% t = 16,96 Rejeitar H0 t = 16,95 Rejeitar H0
15% t = 15,34 Rejeitar H0 t = 8,83 Rejeitar H0

Base A2
Taxa de Acerto Taxa de Erro

Ldúvida
H0 = µMP = µSNSI Decisão

H0 = µMP = µSNSI Decisão
H1 = µMP 6= µSNSI H1 = µMP 6= µSNSI

0% t = 0,01 Não Rejeitar H0 t = 0,0 Não Rejeitar H0
Base B

Taxa de Acerto Taxa de Erro

Ldúvida
H0 = µMP = µSNSI Decisão

H0 = µMP = µSNSI Decisão
H1 = µMP 6= µSNSI H1 = µMP 6= µSNSI

0% t = 2,67 Rejeitar H0 t = 2,67 Rejeitar H0
20% t = 4,99 Rejeitar H0 t = 18,35 Rejeitar H0

Tabela 5.7 Testes de Hipótese comparação do modelo proposto com o modelo SNSI.



CAPÍTULO 6

Conclusão

Nesse trabalho foi proposta uma rede neural estatística para rápido reconhecimento de obje-

tos reais em imagens binárias usando descritores de curvatura e momento.

O modelo neural proposto foi testado com bases de dados definidas pelo grupo MPEG para

escolha dos descritores de imagens do padrão MPEG-7 (ISO, 2004) e foi capaz de classificar

corretamente as classes aprendidas retornando a probabilidade da classificação estar correta.

Tal probabilidade permite que o sistema aponte alternativas à classificação de uma entrada que

gerou ambiguidade.

O modelo teve tempo médio de classificação próximo ao da abordagem que utiliza Mo-

mento de Hu (Hu, 1962), mostrando resultados próximos aos descritores presentes na norma

MPEG-7 para classificação de imagens com rotação e transformações não lineares e resultados

inferiores para classificação de imagens com transformações de escala. Porém em todos os três

tipos de imagens com valores apropriados de Ldúvida > 0 o modelo proposto apresentou taxas

de erro próximas a 0, enquanto que os outros modelos apresentados apresentam taxas de erros

superiores

Dessa forma, o modelo se mostra útil para aplicações em que o custo de uma classificação

incorreta seja alto, entre elas podemos citar:

• Aplicações médicas, como é o caso da classificação de tumores através de imagens radio-

lógicas, processo em que a forma tem papel decisivo para classificação feita pelo médico,

sendo interessante que o sistema não dê resposta conclusiva quando estiver com alto grau

de dúvida (Cascio et al., 2006; Poel et al., 2007), pois poderia atrapalhar o diagnóstico.

• Indústria, como é o caso da produção de medicamentos fitoterápicos, onde é impres-
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cindível que não haja classificação incorreta de folhas, pois pode acarretar na produção

incorreta do medicamento, nessa situação é interessante que o sistema avise quando ocor-

rer dúvida para que haja uma verificação humana sobre as folhas em questão (Tong et al.,

2008; Wang et al., 2008).

Outras vantagens do sistema são:

1. Um pequeno conjunto de imagens de cada classe pode ser usado para representá-las,

permitindo uma redução significativa do tempo de treinamento (uma vez que esse tempo

é proporcional à dimensão de entrada).

2. A introdução da probabilidade de classificar as imagens de busca entre cada uma das

classes que foram utilizadas no treinamento.

3. A possibilidade do sistema retornar dúvida no lugar da classificação, permitindo ao sis-

tema apresentar uma taxa de erro muito inferior ao dos outros modelos sem comprometer

a taxa de acerto.

6.1 Trabalhos Futuros

A partir do trabalho apresentado nesta dissertação, algumas atividades podem ser realizadas

para estendê-la.

• A incorporação de atributos de textura para auxiliar a classificação de imagens segmen-

tadas que possuam informação de textura. Os descritores propostos por Haralick et al.

(1973), descritos na Seção 3.3.1, aparecem na literatura como uma boa alternativa.

• Propor um classificador hierárquico para tratar os padrões em que o classificador pro-

posto nesta dissertação apresentou dúvida.



APÊNDICE A

Distribuições de Probabilidade

Na busca por uma distribuição de probabilidades que apresente uma queda mais suave que

a distribuição de Gibbs e atribua maiores probabilidades para os neurônios com menores dis-

tâncias foram verificados os comportamentos das distribuições de probabilidades Normal, Qui-

Quadrado e da distribuição derivada do filtro Butterworth.

• Distribuição de Gibbs

Como pode ser visto na Figura A.1 a função f (di) = exp(−βdi) apresenta rápida queda

com a variação do parâmetro β , apresentando assim comportamento não adequado, pois

valores próximos de di podem ter probabilidades Pj muito diferentes.

• Distribuição Normal

Como pode ser visto na Figura A.2 a função f (di) = 1
σ
√

2π
exp− d2

i
2σ2 apresenta queda

mais rápida que a da distribuição de Gibbs com a variação do parâmetro β , apresentando

assim comportamento não adequado, pois valores próximos de di podem ter probabilida-

des Pj muito diferentes.

onde β = 1
σ

.

• Distribuição Qui-Quadrado

Como pode ser visto na Figura A.3 a função f (di) = (1/2)k/2

Γ(k/2) dk/2−1
i e−di/2 também apre-

senta queda mais suave com a variação do parâmetro β , porém para valores elevados de β

a função f (di) apresenta comportamento semelhante a limiarização, um comportamento

não adequado, pois valores próximos de di podem ter probabilidades Pj muito diferentes.

onde Γ(x) =
∫

∞

0 tx−1e−t dt e k = 2
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Figura A.1 Distribuição de Gibbs: Valor de exp(−βdi) em função de di

• Distribuição Derivada do Filtro de Butterworth

Como pode ser visto na Figura A.4 a função f (di) = 1√
1+(d jβ )40

, onde β é o inverso da

frequência de corte do filtro, apresenta descida suave com a variação do parâmetro β

que mesmo com valores elevados apresenta comportamento adequado, pois mesmo para

valores próximos de di têm probabilidades Pj próximas.
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Figura A.2 Distribuição de Normal: Valor de 1
σ
√

2π
exp− d2

i
2σ2 em função de di

A.1 Experimentos com Distribuição Normal

A Figura A.5 mostra as taxas de classificação correta, de dúvida e de erro do modelo SNSI

usando a correlação máxima e distribuição Normal para as bases A1, A2 e B. Como pode ser

visto na Figura A.6, o modelo SNSI utilizando a correlação máxima e distribuição de proba-

bilidade Normal apresentou taxa de classificação correta muito inferior a do modelo proposto,

sendo assim uma distribuição não adequada, algo decorrente do comportamento mostrado na

Figura A.2.
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Figura A.3 Distribuição de Qui-Quadrado: Valor de (1/2)k/2

Γ(k/2) dk/2−1
i e−di/2 em função de di.

A.2 Experimentos com Distribuição Qui-Quadrado

As Figuras A.7 e A.8 mostram as taxas de classificação correta, de dúvida e de erro do

modelo SNSI usando a correlação máxima e a distribuição Qui-Quadrado para as bases A1 e

B.

Como pode ser visto na Figura A.7, o modelo SNSI utilizando a distribuição de probabili-

dade Qui-Quadrado apresentou taxa de classificação correta ligeiramente inferior a do modelo

proposto, algo decorrente do comportamento da distribuição para valores elevados de β , que

pode ser visto na Figura A.3. A Figura A.8 mostra o comparativo entre o modelo proposto e o

modelo SNSI utilizando a correlação máxima e distribuição de probabilidade Qui-Quadrado.
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Figura A.4 Distribuição Derivada do Filtro Butterworth de Ordem 20: Valor de 1√
1+(d jβ )40

em função

de di
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Figura A.5 Experimento com o modelo SNSI utilizando a distribuição Normal (a) Classificação X
Ldúvida. (b) Erro de Classificação X Ldúvida.
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Figura A.6 Comparativo entre o modelo proposto e o modelo SNSI utilizando a distribuição Normal
(a) Classificação X Ldúvida. (b) Erro de Classificação X Ldúvida.



A.2 EXPERIMENTOS COM DISTRIBUIÇÃO QUI-QUADRADO 86

Figura A.7 Experimento com o modelo SNSI utilizando a distribuição Qui-Quadrado (a) Classificação
X Ldúvida. (b) Erro de Classificação X Ldúvida.
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Figura A.8 Comparativo entre o modelo proposto e o modelo SNSI utilizando a distribuição Qui-
Quadrado (a)Classificação X Ldúvida. (b) Erro de Classificação X Ldúvida.
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