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MAPA AUTO-ORGANIZÁVEL COM CAMPO RECEPTIVO ADAPTATIVO 
LOCAL PARA SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

 
 

 

Resumo 
Neste trabalho apresentamos um novo modelo neural para segmentação de imagens, baseado nos 

Mapas Auto-organizáveis SOM (Mapa Auto-organizável - Self-organizing Map) e GWR (Crescer 

Quando Requerido - Grow When Required) chamado de LARFSOM (Mapa Auto-organizável com 

Campo Receptivo Adaptativo Local - Local Adaptive Receptive Field Self-organizing Map). As 

características principais do modelo são: número adaptativo de nodos, topologia variável, inserção de 

novos nodos baseada em uma medida de similaridade dos protótipos existentes em relação ao padrão 

de entrada aferida por meio de campo receptivo, remoção de nodos com informações não 

significativas ao final do treinamento, rápida convergência e baixo custo de processamento para o 

treinamento. A rede LARFSOM é capaz de segmentar imagens por cor ou por borda: a primeira, é 

feita através do agrupamento de informações ocorrido no treinamento da rede LAFRSOM seguido de 

um processo de quantização de cores; já a segunda, ocorre pelo acréscimo de dois nodos RBF (Função 

de Base Radial - Radial Basis Function) à rede LARFSOM, criando um modelo de dois estágios 

chamado LARFSOM-RBF. Adicionalmente, o modelo é capaz de salvar em um formato variante do 

BMP indexado tanto a rede treinada como as informações espaciais dos pixels da imagem. Acrescido 

de compactação tipo ZIP o arquivo a ser salvo torna-se bem reduzido. Comparações com outros 

modelos neurais como o SOM, FS-SOM (Mapa Auto-organizável Sensível à Freqüência - Frequency 

Sensitive Self-organizing Map) e GNG (Gás Neural Crescente - Growing Neural Gas) são feitas 

mediante segmentação de imagens do mundo real com diferentes níveis de complexidade. Técnicas de 

processamento de imagens e o formato JPEG são usados para fins de comparação. Os resultados 

mostram que a rede LARFSOM atinge maior variação de cores da paleta e melhor distribuição 

espacial 3D RGB das cores selecionadas que os demais modelos. A qualidade das imagens geradas 

também figura entre os melhores resultados obtidos. 

 
Palavras-chave: Mapas auto-organizáveis (SOMs), Crescer Quando Requerido (GWR), Função 

de base radial (RBF), redes neurais, processamento de imagens, segmentação de 
imagens, segmentação por cor, segmentação por borda, 
representação/compactação de imagens. 
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LOCAL ADAPTIVE RECEPTIVE FIELD SELF-ORGANIZING MAP FOR 
IMAGE SEGMENTATION 

 
 

 
 
 
 

Abstract 

A new self-organizing map with variable topology is introduced for image segmentation. The 

proposed network, called Local Adaptive Receptive Field Self-organizing Map (LARFSOM) is based 

on the Self-organizing Map (SOM) and Grow When Required (GWR). The model main features are: 

adaptive final number of nodes, variable topology, new node insertion based on similarity threshold 

calculated by a local receptive field, non-significant node removal after training, fast convergence and 

low computational cost for training stage. LARFSOM is capable of both color and border segment 

images. The color segmentation stage is performed by the clustering process during the LARFSOM 

training stage, followed by an image color quantization procedure. For border segmentation RBF 

(Radial Basis Function) nodes are included to determine the border pixels using previously learned 

information of LARFSOM, this two-stage model is called LARFSOM-RBF. Moreover, the proposed 

model is capable of saving the trained network and the spatial pixel image information in a variant 

format of indexed BMP. A ZIP compression is them applied to result in a compact file. LARFSOM is 

compared with SOM, FS-SOM and GNG, self-organizing maps used for color segmentation of real 

world images of increasing complexities. Image processing techniques and the JPEG format are also 

used for comparisons. LARFSOM reached higher color palette variance and better 3D RGB color 

space distribution of learned data for the trained images them the other models. LARFSOM was tested 

to segment images with different degrees of complexity showing promising results. 

 
 
 
 
Keywords:  Self-organizing Map, Grow When Required, Radial Basis Function, Neural 

Networks, Image processing, Image segmentation, Color segmentation, Border 
segmentation, Image compression. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A visão tem um papel fundamental no modo como os seres humanos entendem e se relacionam com o 

mundo. É claramente aceito que o sentido da visão desponta como um dos mais importantes. Portanto, 

a representação e o processamento da informação visual têm relevância em nosso meio de vida. Não é 

por menos que a representação, processamento e análise de imagens se encontram entre as principais 

preocupações em diversas áreas das ciências exatas. 

Alguns problemas computacionais são muito complexos, o que torna a busca por uma 

solução para os mesmos um trabalho bastante árduo. No intuito de facilitar o desenvolvimento de 

soluções para esta gama de problemas, muitas vezes, subdivide-se-os em problemas menores e de 

natureza mais fácil.  

Problemas de processamento de imagens para análise por máquinas, como os de visão 

computacional e reconhecimento automático de imagens [10], são complexos, e para conseguirmos 

chegar a sua resolução temos que tomar proveito da idéia exposta acima. Não é à toa, conforme 

veremos nas próximas seções, que outros trabalhos ao redor do mundo com o mesmo objetivo do 

nosso, também dividem esse problema de forma semelhante [19] [4]. 

O primeiro passo em qualquer tarefa de visão computacional é estudar o problema de 

modo a compreender sua extensão, e assim, poder-se caracterizar seu domínio. A determinação do 

domínio do problema ajuda a formular estratégias para a sua resolução, uma vez que, saberemos com 

que tipo de informação iremos lidar. Para ficar mais claro, o domínio do problema do trabalho 

proposto seriam imagens coloridas de cenas do mundo real ou imagens geradas por computador. 
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O passo que dá início à interpretação de uma imagem é sua aquisição. Para realizarmos 

essa tarefa é necessário um sensor de captura e a capacidade de digitalizar o sinal produzido pelo 

sensor.  

Após a obtenção da imagem, o passo seguinte seria tratar a imagem capturada no intuito 

de melhorá-la. Essa etapa chama-se de pré-processamento e seu objetivo é aumentar as chances de 

sucesso dos passos seguintes. Técnicas usadas nesse momento incluem realce de contraste, remoção 

de ruído, aplicação de filtros, intensificação de regiões cuja informação aparenta ser valiosa, dentre 

outras. 

O próximo passo seria a segmentação, que divide uma imagem de entrada em objetos ou 

partes constituintes. A segmentação automática [4] é uma das tarefas mais difíceis na visão 

computacional e no processamento de imagens. Um procedimento de segmentação robusto favorece a 

solução do problema, ao passo que, uma segmentação mal feita praticamente anula as chances de 

sucesso na resolução do problema.  

Os resultados obtidos na segmentação vão ao próximo passo que tenta classificá-los. A 

escolha de uma representação para os objetos segmentados, também chamada extração de 

características (feature extraction), procura identificar informações quantitativas sobre cada objeto 

para que se possa determinar a que grupo ele pertence.  

O último passo, não menos complexo, envolve reconhecimento e interpretação. O 

reconhecimento atribui um rótulo definitivo a um objeto baseado nas informações extraídas na etapa 

anterior. A interpretação ocorre após o reconhecimento e atribui um significado a um conjunto de 

objetos reconhecidos.  

Todas as etapas anteriores não obteriam resultados significativos se não tivéssemos 

delineado com clareza o domínio do problema. O conjunto de informações que temos sobre o 

problema e as informações que sabemos serem necessárias buscar para resolvermos o problema, 

dizemos fazerem parte da base do conhecimento. Essa última guia a operação de cada módulo do 

processamento e também controla suas execuções.  

A exibição dos resultados ou imagens obtidas também é necessária, e assim encerra-se o 

processo de resolução de um problema de visão computacional. Convém lembrar que essa não é uma 

etapa do processo de resolução propriamente dito. Todas as etapas estão esboçadas na Figura 1, 

adaptada de Gonzalez e Woods [19]. 
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Figura 1 - Etapas de um processo de reconhecimento automático de imagens. 

Neste projeto de mestrado visamos desenvolver um algoritmo de segmentação de imagens 

coloridas. Este algoritmo baseado em uma rede neural não-supervisionada, variante do SOM e do 

GWR, é capaz de criar um entendimento da distribuição de cores presentes em uma imagem criando 

um modelo representativo para esta, cujo conhecimento está armazenado nos seus nodos e suas 

conexões. A rede aprende e assim assimila a informação presente na imagem através de processo de 

treinamento não-supervisionado e competitivo, possibilitando seu uso on-line. Após o treinamento a 

imagem original pode ser descartada, pois a rede treinada possui informações suficientes para 

reconstruí-la ou segmentá-la por variações de cor ou borda. Desta forma, o principal objetivo do 

presente trabalho é criar uma rede que atue na segmentação, armazenamento e posterior reconstrução 

de imagens, encaixando-se de acordo com a subdivisão de problemas em reconhecimento automático 

de imagens, descrita acima, na etapa de segmentação.  

Técnicas de reconhecimento automático de imagens têm sido bastante utilizadas em 

tarefas do dia a dia ao longo dos últimos anos [4]. Podemos citar dentre as mais corriqueiras e já 

utilizadas amplamente: técnicas de reconhecimento biométrico, como por exemplo, reconhecimento de 

impressões digitais, de formas de mão, de retinas e outras; técnicas de inspeção de produtos, como por 

exemplo, verificação  de qualidade de frutas para exportação, cereais, grãos; técnicas de inspeção de 

qualidade de embalagens, como por exemplo, acomodação de peças, verificação de deformidades; 

técnicas de inspeção em manutenção, como por exemplo, inspeção de vazamentos de líquidos, gases, 

determinação de sobrecargas em redes elétricas através de visualização de imagens térmicas em áreas 

de  superaquecimento e outras; técnicas de criminalistas, por exemplo, detectores de 

veracidade/mentira, fundamentados em observações das funções fisiológicas de criminosos, como 

dilatação de pupilas, batimentos cardíacos, respiração, contração muscular; técnicas de 

reconhecimento facial para identificação de criminosos em ambientes públicos e/ou estáticos através 

de fotos. 

Num futuro próximo teremos técnicas de direção autônoma, já parcialmente usadas em 

aviação e que passarão a ser usadas em veículos de todos os tipos em breve, por exemplo, direção 

autônoma de automóveis, aeronaves e embarcações. Técnicas utilizadas nos modernos passaportes 

digitais para reconhecimento facial e de impressão digital de passageiros. Técnicas de reconhecimento 
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automático de veículos roubados que circulam por cidades, dentre várias outras. Todas as técnicas ou 

algoritmos citados são baseados em sistemas de visão computacional e ou reconhecimento automático 

de imagens.  

Esses sistemas, conforme já explanado, são divididos em etapas de complexidade menor 

para fins de projeto. Como mencionado, a etapa de segmentação tem papel fundamental, dado que 

uma segmentação mal feita praticamente elimina as chances de sucesso de todo o processo de 

reconhecimento automático. Graças aos grandes avanços nas áreas de inteligência artificial, hoje a 

etapa do reconhecimento em si, não se caracteriza mais como o único problema do processo de 

reconhecimento automático de imagens, devido ao alto poder e precisão no estágio de reconhecimento. 

Parte dessa preocupação tem se voltado à segmentação, pois é crucial os objetos serem inteira e 

precisamente segmentados para que possam ser reconhecidos [9]. Daí o grande interesse em 

desenvolver técnicas de segmentação cada vez mais precisas, fato que se tem observado pelo aumento 

de trabalhos abordando o tema recentemente [9]. 

Torna-se claro que tarefas de segmentação robustas e confiáveis são necessárias aos 

modernos sistemas de reconhecimento automático de imagens. Dado os recentes progressos dos 

modelos em redes neurais artificiais, pode-se usar tais ferramentas também na etapa de segmentação. 

Características interessantes das redes neurais que justificam sua utilização são: capacidade de 

aprendizagem, capacidade de realizar mapeamentos entra-saída, adaptabilidade, capacidade de 

generalização, tolerância a falhas, implementação propícia em plataformas massivamente paralelas e 

em hardware VLSI, dentre várias outras [20]. 

O trabalho aqui exposto não visa resolver nenhum dos problemas ou tarefas listadas 

acima, visa auxiliar a todas, uma vez que os algoritmos descritos nesta dissertação podem ser 

aplicados nas etapas de segmentação de quaisquer dos problemas supramencionados. 

Segmentação é o processo de dividir ou separar (segmentar) uma imagem em objetos ou 

elementos sob um critério coerente [12]. O processo de divisão deve ocorrer até que informações 

desejadas sejam corretamente separadas. A maior dificuldade em segmentação automática é a 

determinação do momento em que a segmentação deve parar ou qual o critério usado para definir o 

grau de similaridade ou discrepância entre os elementos. 

Existem inúmeros algoritmos ou técnicas para segmentação, os mais comuns de acordo 

com as características dos tons dos pixels das imagens [9] [19] são: segmentação por descontinuidade 

ou por similaridade. Descontinuidades estão presentes em regiões das imagens onde há mudanças 

abruptas de cor. As técnicas mais comuns usadas para detecção de descontinuidades são detecção de 

pontos, linhas ou bordas; sendo para esse último caso, os filtros de Sobel e Prewitt amplamente 

aplicados. Similaridades são encontradas em regiões das imagens onde não há variações de cor ou há 
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muito pouca variação, denotando mudanças de cor bem suaves, quase que imperceptíveis. Técnicas 

comuns para segmentação por similaridade são limiarização ou binarização (em inglês, thresholding), 

crescimento de regiões e segmentação por cor. 

O objetivo desta dissertação é desenvolver um algoritmo ou técnica baseado em um novo 

modelo neural artificial, mais especificamente, um novo modelo de Mapa Auto-organizável, baseado 

no SOM e no GWR, voltado à segmentação de imagens. Este foi chamado de LARFSOM (Mapa 

Auto-organizável com Campo Receptivo Adaptativo Local - Local Adaptive Receptive Field Self-

organizing Map)[1] e volta-se a segmentação de imagens tanto por similaridade quanto por 

descontinuidade. Para a segmentação por similaridade, escolheu-se a abordagem de segmentação por 

cor; e para a segmentação por descontinuidade, a abordagem de segmentação por borda. O algoritmo 

de segmentação almeja ser rápido e robusto para conseguir segmentar imagens de diferentes níveis de 

complexidade em curto espaço de tempo, suficiente para ser usado em aplicações on-line. Também, 

deseja-se criar um formato de arquivo para armazenar os dados da rede neural treinada e da imagem 

segmentada. 

As características principais do LARFSOM são: número adaptativo de nodos; topologia 

variável; inserção de novos nodos baseada em uma medida de similaridade dos protótipos existentes 

em relação ao padrão de entrada, calculada por meio de um limiar baseado em uma função de base 

radial cujo campo receptivo é obtido pela distância dos nodos mais próximos; taxa de aprendizado é 

função do número de vitórias de cada nodo; alto grau de liberdade para formação de vizinhanças e 

distribuição dos nodos; remoção de nodos com informações não significativas ao final do treinamento; 

rápida convergência; e, baixo custo de processamento para o treinamento do mapa.  

A segmentação por cor é feita através do agrupamento de informações ocorrido no 

treinamento do LARFSOM seguido de um processo de quantização de cores no qual nem o número, 

nem as cores finais, são informadas a priori. Já a segmentação por borda ocorre pelo acréscimo de dois 

nodos RBF ao LARFSOM, criando um modelo de dois estágios chamado LARFSOM-RBF. Os nodos 

RBF não precisam ser treinados, retirando as informações necessárias ao seu funcionamento do 

LARFSOM treinado.  

Adicionalmente, o modelo é capaz de salvar em um formato variante do BMP indexado 

(com paleta de cores) tanto o mapa treinado como as informações espaciais da imagem. Assim, a 

imagem original pode ser descartada e através das informações contidas no mapa, pode-se reconstruir 

a imagem final. Acrescentado uma compactação tipo ZIP ao arquivo a ser salvo, pode-se gerar uma 

codificação com tamanho bem reduzido.  
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Figura 2  - Diagrama ilustrativo do funcionamento do modelo proposto. 

A Figura 2 ilustra o funcionamento do modelo proposto e as etapas envolvidas em todo o 

processo de segmentação de cor ou de borda e armazenamento/reconstrução. No primeiro estágio, o 

mapa LARFSOM recebe como entrada a imagem a ser processada. Depois de treinado, as informações 

de cor da imagem estão contidas sob forma de conhecimento em seus pesos e este pode ser salvo em 

conjunto com as informações espaciais dos pixels da imagem original em um formato compacto. Para 

recuperar a imagem, o arquivo salvo é descompactado e através da informação das cores do 

LARFSOM tem-se a reconstrução da imagem segmentada por cor. Na segmentação de borda um 

segundo estágio é adicionado à rede com a presença de nodos RBF, os quais classificam os pixels da 

imagem como sendo ou não de bordas, e assim, teremos a imagem segmentada por bordas como 

resultado. 

Comparações com outros modelos neurais como o SOM [30], FS-SOM [8] e GNG [15] 

[16] são feitas mediante segmentação de imagens do mundo real com diferentes níveis de 

complexidade. Por fim, técnicas de processamento de imagens de uso comercial também são 

comparadas ao modelo proposto, inclusive com comparação do formato JPEG para fins de 

compactação. Os resultados mostram que a rede LARFSOM atinge maior variação de cores da paleta e 

melhor distribuição espacial 3D RGB das cores secionadas que os demais modelos. A qualidade das 

imagens geradas também figura entre os melhores resultados obtidos e o formato simples de 

codificação do arquivo de dados seguido de compactação propicia significativa redução dos dados a 

serem salvos. 

No Capítulo 2, de revisão teórica, apresentamos os conceitos básicos da ciência da 

computação necessários à compreensão e realização do trabalho proposto nesta dissertação de 

mestrado. Este trabalho, como já exposto, trata da proposição de um novo modelo neural Auto-

organizável capaz de segmentar imagens. Para criar um modelo como esse, o conhecimento de duas 
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grandes áreas da ciência da computação é necessário. A primeira é a área de Processamento de 

Imagens Digitais (PID) e a segunda é a área de Inteligência Artificial (IA), mais especificamente, 

Redes Neurais Artificiais (RNA). Ambos os temas são apresentadas no Capítulo 2 e visam informar o 

leitor que não esteja familiarizado com alguma das duas áreas. 

No Capítulo 3, o problema tratado nesta dissertação é definido com objetivos e 

contribuições delineadas. Em seguida, os trabalhos relacionados encontrados na literatura são citados e 

seus aspectos positivos e limitações são comentados.  

No Capítulo 4, o modelo proposto é apresentado, seu algoritmo é detalhado e suas 

principais características são discutidas. Alguns resultados preliminares são apresentados para 

comprovar a utilização das ferramentas ou técnicas envolvidas no modelo. 

No Capítulo 5, vários testes são impostos ao modelo proposto a fim de comprovar sua 

eficácia. Os modelos SOM, GNG, FS-SOM, outros modelos da literatura de redes neurais e técnicas 

de processamento de imagens encontrados em softwares comerciais são testados. Os resultados  são 

comparados e discutidos. 

Por fim, no Capítulo 6, as conclusões obtidas sobre o funcionamento do modelo proposto 

são salientadas e pontos de melhoria são apresentados para sugestão de trabalhos futuros. 

 



 

Capítulo 2 

Fundamentos de Processamento de 

Imagens e Redes Neurais 

A finalidade deste capítulo não é levar o leitor a adquirir uma base sólida nos assuntos abordados, mas 

apenas torná-lo apto a entender com clareza o desenvolvimento do trabalho proposto. Serão aqui 

apresentados de forma sucinta os fundamentos de processamento de imagens e redes neurais usados 

nesta dissertação. 

2.1 Processamento de Imagens 

Imagem digital é a representação computacional de uma cena do mundo real ou de uma cena 

completamente gerada por computador. No mundo real, uma imagem qualquer se situa no universo 

contínuo, o que não ocorre no domínio computacional que é discreto. Portanto, para que possamos 

obter uma imagem computacional a partir de uma imagem do mundo real necessitamos discretizar esta 

imagem.  

Discretização é o nome dado ao processo que transforma entidades do universo contínuo 

em entidades do universo discreto. O processo de discretização ou digitalização de uma imagem 

consiste em colher amostras igualmente espaçadas, arranjadas na forma de uma matriz. A digitalização 

se dá tanto nas coordenadas espaciais (x, y), quanto na amplitude (no caso de imagens isto seria a 

tonalidade ou brilho), sendo estes processos chamados de amostragem e quantização, respectivamente. 

A Figura 3 mostra uma idéia desse processo.  

Portanto, ao discretizarmos uma imagem, Im, dividimo-na em linhas e colunas, e 

colhemos um valor discreto que representará, na imagem discreta, cada célula da tabela formada pela 
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interseção das linhas com as colunas na imagem contínua. Teríamos então, para cada célula da 

imagem contínua, Im(x, y), um valor discreto d(x, y) que representaria essa célula na imagem discreta. 

Esse valor é um número discreto que representa a “média” das tonalidades encontradas na célula da 

imagem real. O processo de discretização, como claramente notamos, impõe uma perda de 

informação, logo, deve-se discretizar a imagem com uma taxa de amostragem que gere resultados 

suficientemente detalhados para o trabalho que se deseja realizar. 

 

Figura 3  - Representação da digitalização de uma imagem contínua. 

O pixel (do termo inglês picture elements) é o elemento básico de qualquer imagem 

digital. Como resultado da discretização da imagem da Figura 3, por exemplo, teríamos uma imagem 

digital com dimensões ou resolução de 16 x 16 pixels. Ainda a respeito dos pixels, existem três tipos 

principais de vizinhança, duas para os de geometria quadrada e uma para os de geometria hexagonal. 

A vizinhança de um pixel indica quais pixels são considerados vizinhos de um outro qualquer. Na 

Figura 4, podemos observar os tipos de vizinhanças: 4-conectada, onde só os pixels adjacentes 

horizontais e verticais são considerados vizinhos; 8-conectada, onde todos os pixels que rodeiam o 

pixel atual são considerados vizinhos, incluindo os da diagonal; e por último, a 6-conectada, 

vizinhança dos pixels com geometria hexagonal. 

Por fim, existe o conceito de densidade dos pixels, que representa a medida do número de 

pixels por unidade de área. Geralmente, usa-se como unidade de área a polegada quadrada, e neste 

caso o termo utilizado para descrever tal medida de densidade seria o dpi (dots per inch, ou pontos por 

polegada).  
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a)                            b)                            c) 

Figura 4  - (a) Pixel de geometria retangular com vizinhança 4-conectada, (b) Pixel de 
geometria retangular com vizinhança 8-conectada e (c) Pixel de geometria hexagonal com 
vizinhança 6-conectada. 

Outro termo muito utilizado para descrever a qualidade das imagens capturadas por 

câmeras fotográficas digitais é o megapixel. Na realidade, esse termo apenas indica a quantidade de 

pixels que as câmeras podem capturar em uma única foto (imagem). Um megapixel (MP) equivale a 

um milhão de pixels. Para monitores e outros dispositivos é comum especificar a resolução de uma 

imagem como o valor horizontal “versus” o valor vertical, exemplo 800 x 600 (lê-se 800 por 600). 

Para câmeras digitais, no entanto, adotou-se um valor único, o total de pixels, que é o resultado da 

multiplicação desses dois valores. Logo, 800 x 600 = 480000 pixels, ou 0,48 megapixel; 1024 x 768 = 

786432 pixels, ou 0,78 megapixel. 

2.1.1 Fundamentos da Cor 

Com o propósito de facilitar a especificação das cores em uma forma padrão e de aceitação geral, 

vários modelos de cores foram propostos para o Processamento de Imagens Digitais (PID). Um 

modelo de cor, de uma maneira geral, é um sistema de coordenadas tridimensionais onde cada cor é 

representada por um único ponto. Existem vários modelos de cores [18] [22], sendo os mais comuns: o 

RGB (red, green, blue – vermelho, verde, azul), usado para representação da cor em monitores 

coloridos e câmeras de vídeo; o CMY (cyan, magenta, yellow – ciano, magenta, amarelo), usado em 

impressoras coloridas; o YIQ é o padrão para transmissão de TV colorida; o HSI (hue, saturation, 

intensity - matiz, saturação, intensidade) e o HSV (hue, saturation, value - matiz, saturação, valor), 

sendo esses dois últimos usados para manipulação de imagens coloridas. A maioria dos sistemas 

relaciona-se entre si. A Figura 5, por exemplo, apresenta a relação em um espaço tridimensional entre 

os sistemas RGB e CMY. 
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Figura 5  - Representação tridimensional das cores no sistema RGB e CMY. 

Ao longo desta dissertação vamos utilizar apenas o modelo RGB, o qual é baseado na 

adição de cores. Assim, cada cor aparece como uma composição dos componentes espectrais do 

vermelho, verde e azul. Essas são as cores primárias para o sistema RGB, a partir das quais todas as 

outras se originam por composição dessas. Vale a pena citar, que o modelo CMY seria o oposto desse, 

caracterizando-se pela subtração de cor. 

Assim, baseando-se no modelo RGB, uma matriz (ou bitmap) representa uma imagem 

colorida digital na memória de um computador. Um bitmap é constituído de fileiras ou carreiras de 

pixels dispostas em colunas. Cada pixel tem um valor particular que determina a sua cor. Esse valor é 

determinado por três números que representam a decomposição de cada cor nas três cores primárias. 

Toda a cor visível ao olho humano pode ser representada desta maneira. A decomposição de uma cor 

nas três cores primárias gera três valores entre 0 e 255. Por exemplo, o branco que constitui a soma de 

todas as cores é codificado como R = 255, G = 255, B = 255; o preto, ao contrário do branco, 

caracteriza-se pela ausência de cor e, por isso, é representado como R = 0, G = 0, B = 0; o amarelo é 

representado pela soma do vermelho com o  verde, logo seria R = 255, G = 255, B = 0. 

Portanto, uma imagem é uma matriz bidimensional, composta de linhas e colunas, cujos 

coeficientes são os pixels, os quais contêm um valor que corresponde a sua cor. Cada pixel, em geral, 

é codificado em 3 bytes, representando as três cores primárias. Isso permite que a imagem contenha 

um total de 256x256x256 = 16,8 milhões de cores diferentes. Ao conjunto de todas as cores presentes 
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em uma imagem dá-se o nome de gamute. A Figura 6 apresenta em detalhes a presença dos pixels em 

uma imagem e a cor de alguns desses no padrão RGB. 

 
Figura 6  - Representação de uma imagem digital e alguns de seus pixels com valores RGB. 

O padrão RGB de cores, visto acima, usa 3 bytes ou 24 bits para representar o valor da cor 

de cada pixel. Imagens que utilizam tal representação para seus pixels são chamadas de true color. Tal 

padrão também possibilita imagens com um número menor de cores que o true color ou 24 bits. 

Seriam as imagens denominadas de 1, 4, 8, ou 16 bits [13] [23]. 

Toda imagem digital é composta de um cabeçalho, de uma paleta de cores e dos pixels. O 

cabeçalho informa as dimensões da imagem, se a imagem está comprimida, o número de bits utilizado 

para representar cada pixel, se esta tem uma paleta de cores e outras características da imagem. A 

paleta de cores está presente em todas as imagens que não são 24 bits, pois é necessário saber-se quais 

cores são indexadas pelos pixels. 

A paleta de cores de uma imagem indica quais das 16,8 milhões de cores possíveis no 

modelo RGB podem ser usadas na imagem. Mais uma vez, em uma imagem true color - 24 bits - todas 

as 16,8 milhões cores podem ser usadas, e sendo assim, este tipo de imagem não necessita de paleta de 

cores, só aquelas onde apenas um subconjunto das cores possíveis podem ser usadas em seus pixels. 

Como exemplo, teríamos a Figura 7, que está codifica no modelo RGB, mas usando apenas 2 bits para 

representar a cor de cada pixel. A paleta de cor desta imagem informa que o 0 está representado na 

imagem como preto (RGB=0, 0, 0) e o 1 como branco (RGB=255, 255, 255), ver Tabela 1. 

Tabela 1 - Paleta de Cor 

Índice Cor 
0 0  0  0 
1 255  255   255 
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Figura 7 - Imagem com representação de pixels em 2 bits e sua paleta de cores, informando 
quais das cores RGB podem ser usadas na imagem. 

2.1.2 Filtragem 

Filtragens são transformações realizadas em uma imagem, pixel a pixel. Essas transformações podem 

não depender apenas do tom do pixel em questão, mas, muitas vezes, também dos tons dos seus 

vizinhos. Vários são os objetivos das filtragens: 

� Melhorar a qualidade de uma imagem; 

� Eliminar ruídos; 

� Corrigir imagens; 

� Segmentar imagens; 

� Eliminar ou provocar distorções; 

� Criar efeitos artísticos; 

� Buscar informações. 

Há dois tipos de filtragens [19]: no domínio da freqüência e no domínio espacial 

2.1.2.1 Filtragem no Domínio da Freqüência 

O domínio da freqüência mostra a magnitude de diferentes componentes da freqüência. Para 

transformarmos um sinal de um domínio qualquer para o domínio da freqüência, usamos a 

transformada de Fourier. Assim, a transformada de Fourier de uma imagem, converte suas 

componentes espaciais em freqüências, ou seja, converte uma imagem em um conjunto de 

componentes de seno e co-seno [9][19]. 
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Exemplos de filtros no domínio da freqüência são: Blur, Batherworth, Chebyshev, 

Gaussiano. A Figura 8 mostra um exemplo de um filtro Blur aplicado a uma imagem. 

 
a)                                     b)                                     c) 

Figura 8 - Aplicação do filtro Blur. (a) imagem original, (b) filtro, (c) resultado. 

2.1.2.2 Filtragem Espacial 

O domínio espacial de uma imagem é o conjunto de pixels que a constituem e, sendo assim, métodos 

de domínio espacial, são aqueles que operam diretamente sobre esses pixels. O uso de máscaras 

espaciais para filtragem de imagens é chamado de filtragem espacial. 

A filtragem espacial de uma imagem, assim como a filtragem no domínio da freqüência, é 

realizada por convolução. No domínio espacial, esse é um processo matemático que substitui todos os 

pixels de uma imagem por uma média ponderada de seus vizinhos. Os vizinhos que são levados em 

conta no processo e a forma como eles alteram o valor do pixel atual é estipulado na máscara de 

filtragem. 

A seguir, vemos uma notação muito utilizada para descrever o processo de convolução de 

dois sinais multidimensionais para produzir um sinal resultante: 

babac ∗=⊗=  (1)  

No espaço contínuo de 2 dimensões tem-se que a integral de convolução é: 
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No domínio discreto, este processo é feito através de máscaras que são matrizes de duas 

dimensões, nas quais os valores dos coeficientes determinam a natureza do processo de filtragem. A 

aplicação de uma máscara com centro na posição (x, y), sendo x o número de uma linha e y o número 

de uma coluna, consiste na substituição do valor do pixel na posição (x, y) por um novo valor, o qual 

depende dos valores dos pixels vizinhos e dos pesos da máscara. Esse processo é repetido a todos os 

pixels da imagem, até que toda a imagem tenha sido percorrida. Caso a soma dos valores da máscara 

não dê 1, um coeficiente multiplicativo poderá ser usado para corrigir esta situação. Como exemplo, 

temos a Figura 9. 

Na Figura 9, vemos a aplicação de uma máscara de dimensões 3x3, em uma imagem. 

Cada ponto da máscara é multiplicado pelo pixel da imagem sobreposto e os resultados das 

multiplicações são somados. Um fator de divisão é acrescentado à máscara, o fator divide o resultado 

dos somatórios das multiplicações.  O fator corresponde ao somatório dos valores na máscara, sendo 

igual a 1 caso a soma resulte em zero. No caso da máscara da Figura 9, o fator é 5. Após o cálculo em 

uma posição, a máscara deve superpor seu ponto central, região mais escura, após o valor recém 

calculado na imagem resultante. Este processo deve ser repetido até que todos os pontos da imagem 

tenham sido calculados. Os pontos da periferia da imagem, também devem ser percorridos, e, neste 

caso, alguns pontos da máscara ficariam situados fora da imagem. Atribui-se, então, uma extensão na 

imagem, criando novas linhas e colunas. Cada elemento desta extensão pode ter valor zero (extensão 

constante) ou pode repetir o valor do pixel adjacente aos pontos na borda da imagem (extensão 

periódica ou por reflexão). 

 
Figura 9 - Representação de um passo da convolução discreta. 

Dentre as características dos filtros lineares podemos citar: suavizam ou realçam detalhes 

da imagem e minimizam efeitos de ruído; preservam as características estatísticas da imagem, como a 
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média. Os filtros passa-baixa, passa-alta e passa-faixa são exemplos de filtros lineares. Filtros não 

lineares geram novas freqüências nas imagens e não respeitam o teorema da superposição. Utilizam-se 

filtros não-lineares para alterar a imagem, sem diminuir sua resolução. Servem para minimizar/realçar 

ruídos e suavizar/realçar bordas. Na categoria de filtragem não-linear, estão disponíveis os filtros 

morfológicos, dentre outros. 

Os filtros de Sobel e Prewitt são exemplos de filtros lineares para detecção de bordas. Eles 

são muito utilizados, pois, têm a propriedade de realçar fronteiras verticais e/ou horizontais entre 

regiões. As duas máscaras representativas desses filtros podem ser vistas na Figura 10 e na Figura 11, 

respectivamente. Nelas, a primeira máscara detecta as variações no sentido horizontal (a) e a segunda, 

no sentido vertical (b). A Figura 12 mostra exemplos da aplicação das máscaras do filtro de Sobel em 

uma imagem em tons de cinza.  

-1 -2 -1 
0 0 0 
1 2 1 

(a) 

-1 0 1 
-2 0 2 
-1 0 1 

(b) 

Figura 10 - Máscaras do filtro de Sobel: (a) realce de bordas horizontais e (b) realce de bordas 
verticais. 

-1 -1 -1 
0 0 0 
1 1 1 

(a) 

-1 0 1 
-1 0 1 
-1 0 1 

(b) 

Figura 11 - Máscaras do filtro de Prewitt: (a) realce de bordas horizontais e (b) realce de 
bordas verticais. 
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(a)                                                                        (b) 

  
(c)                                                                       (d) 

Figura 12 - Resultado da aplicação do filtro de Sobel a uma imagem. (a) imagem original, (b) 
resultado após a aplicação do filtro com mácara de realce horizontal, (c) máscara de realce 
vertical e (d) ambas as máscaras. 
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2.1.3 Segmentação 

Segmentação é o processo que divide uma imagem em objetos ou partes que a constituem. Este 

processo de subdivisão deve ocorrer até que as informações procuradas sejam encontradas. Determinar 

quando parar ou o que deve ser segmentado de modo automático caracteriza-se como uma tarefa 

bastante difícil. 

Os processos de segmentação, em geral, são baseados em duas características presentes 

nas imagens[9] [19]: descontinuidade e similaridade. Descontinuidades estão presentes na imagem em 

regiões onde há mudanças bruscas nos seus tons. Exemplos de técnicas de segmentação por 

descontinuidade são: detecção de pontos, linhas e bordas. Similaridades, por sua vez, encontram-se em 

regiões da imagem que apresentam o mesmo padrão de cor ou variações suaves entre tons. Três 

técnicas de segmentação baseadas nessa característica são: limiarização, crescimento de regiões e 

segmentação de cor. 

2.1.3.1 Segmentação por Descontinuidade 

Os três tipos básicos de descontinuidades em imagens são: pontos, linhas e bordas [19]. Um modo 

bastante comum e eficaz de procurar por essas descontinuidades é pela aplicação de máscaras para 

filtragens espaciais na imagem, como visto na seção anterior. 

A Figura 13 e a Figura 14 apresentam máscaras para detecção de pontos e linhas em 

imagens, respectivamente. Serão realçados os pontos e linhas com diâmetro e largura 

aproximadamente iguais a um pixel. 

 
-1 -1 -1 
-1 8 -1 
-1 -1 -1 

Figura 13 - Máscara usada para detecção de pontos isolados. 

-1 -1 -1 
2 2 2 
-1 -1 -1 

(a) 

-1 -1 2 
-1 2 -1 
2 -1 -1 

(b) 

-1 2 -1 
-1 2 -1 
-1 2 -1 

(c) 

2 -1 -1 
-1 2 -1 
-1 -1 2 

(d) 

Figura 14 - Máscaras usadas para detecção de  (a) linhas horizontais, (b) inclinadas +45O, (c), 
verticais e (d) inclinadas -45O.  

A detecção de bordas é mais utilizada que a detecção de pontos ou linhas. Uma borda é o 

limite entre duas regiões apresentando tons relativamente distintos. Ou seja, assume-se que as regiões 
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em análise são suficientemente homogêneas, de maneira que a transição entre as duas pode ser 

identificada apenas pela descontinuidade entre tons.  

De uma maneira geral na detecção de bordas a computação de um operador local 

diferencial é a técnica mais usada [19]. O conceito de operadores de gradientes para diferenciação de 

imagens representa esta idéia. O gradiente de uma imagem f(x, y) na posição (x, y) é dado pelo vetor: 
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A magnitude deste vetor é um valor importante na detecção de bordas, geralmente 

chamada de gradiente, e dada pela Equação a seguir: 

[ ] 2/122)f( yx GGmagf +=∇=∇  (5)  

 

Outro valor importante é a direção do vetor gradiente num ponto (x, y), que é dado pelo 

ângulo em relação ao eixo x, calculado por: 
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As derivadas parciais necessárias ao cálculo do gradiente podem ser obtidas através dos 

operadores, máscaras, de Sobel ou Prewitt. Gx seria calculado pela máscara de realce horizontal e Gy 

pela máscara de realce vertical, apresentadas anteriormente na Figura 10 e na Figura 11. 

2.1.3.2 Segmentação por Similaridade 

Um meio de segmentação por similaridade é o crescimento de regiões. Existem várias técnicas para 

aplicar-se o crescimento de regiões, sendo a mais simples delas a agregação de pixels [4][19]. Esta 

consiste na escolha de um ponto inicial pertencente a uma região. Percorre-se, então, todos os pontos 

da vizinhança deste ponto anexando-os caso eles possuam características similares, como nível de 

cinza, textura ou cor. O processo é repetido aos pontos anexados, até que não haja mais pontos a 

anexar. Ao final, teremos uma região com seus pixels apresentando o grau de semelhança desejado. 

Qualquer critério pode ser usado para definir o grau de similaridade entre pixels constituintes de uma 

mesma região, sendo este e a escolha dos pontos iniciais os maiores problemas dessa técnica. 

Outra técnica para segmentação por similaridade é a limiarização [4][24][41], ou 

thresholding. Esta é uma das mais importantes técnicas para segmentação de imagens, além de ser 

uma das mais antigas. Contudo, ela só é apropriada a um número reduzido de aplicações, nas quais se 
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deseja encontrar um objeto que possui um valor de brilho diferente do fundo da imagem na qual ele se 

encontra. Vamos abordar a limiarização em tons de cinza nesta seção. 

Supondo uma imagem como a descrita anteriormente, uma maneira de separar o objeto do 

fundo da imagem seria encontrar um valor de nível de cinza T que caracterize um valor intermediário 

entre esses elementos. Para acharmos T usa-se o histograma da imagem em tons de cinza, que é a 

função que produz o número de ocorrências de cada nível de cinza na imagem. Em imagens coloridas 

o histograma mapeia o número de ocorrências de cada um dos valores RGB. Vemos na Figura 15, uma 

imagem de uma caneta em um fundo que apresenta tonalidades diferentes da mesma e seu histograma. 

    
(a)                                                                       (b) 

Figura 15 - (a) Imagem com objeto apresentando níveis de cinza diferentes do fundo e (b) seu 
histograma. 

Através do histograma da imagem anterior vemos a presença de picos separados por um 

vale. Ao escolhermos um valor T situado nesse vale, podemos separar o objeto do fundo da imagem, 

aplicando a Equação (7) a cada ponto da imagem dado por f(x,y). Ou seja, verificamos se o valor do 

pixel atual é maior ou igual a T, caso afirmativo, ele será convertido para o valor branco; e caso 

contrário, será convertido para preto. Ao final do processo teremos uma imagem binarizada, com 

apenas duas cores. A imagem resultante é dada por g(x,y): 
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A seguir, na Figura 16, vemos o resultado da aplicação da limiarização, com valor de corte 

T=92, à imagem da caneta apresentada na figura anterior. Observar que o histograma da imagem 

resultante indica a presença de apenas dois níveis de cinza na imagem: preto e branco. 
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(a)                                                                      (b) 

Figura 16 - (a) Imagem binarizada por limiarização e (b) seu histograma. 

O processo descrito caracteriza-se apenas como uma limiarização global simples, 

entretanto, existem vários outros processos de limiarização. O valor médio do histograma em tons de 

cinza é usado como o valor de corte no algoritmo mean gray level [38]. O algoritmo porcentagem de 

preto (percentage of black) é baseado na porcentagem de pixels pretos desejados na imagem final [38]. 

Já no algoritmo de dois picos (two peaks algorithm) o valor de corte ocorre no ponto mais baixo entre 

dois picos no histograma [38]. Em algoritmos adaptativos, a seleção iterativa (iterative selection) [40], 

sugere um valor inicial para o valor de corte que é posteriormente refinado. O valor inicial é o nível de 

cinza médio que separa duas áreas e os valores médios dessas áreas são calculados (Tb e To). A nova 

estimativa do valor de corte é calculado por (Tb + To)/2. O processo é repetido com esse novo valor 

de corte até que não haja nenhuma mudança em duas iterações seguidas. 

2.1.4 Compressão de Imagens Digitais 

Ao digitalizar-se uma imagem uma enorme quantidade de dados é gerada. Esta quantidade pode ser 

tão alta, dependendo da resolução de amostragem, que pode inviabilizar processamentos em tempo 

real ou mesmo a transmissão em tempo hábil através de meios de telecomunicações convencionais. A 

idéia da compressão de imagens digitais é permitir que estas possam ser salvas ou transmitidas em 

formatos que utilizem menor espaço que os dados originalmente amostrados. A redundância de dados 

é o foco central da compressão de imagens. A redundância é proporcional ao nível de correlação entre 

as amostras coletadas.  Sem a presença de redundância nos dados amostrados não é possível haver 

compactação, a não ser por processos com perdas de informação.  

Existem dois tipos de técnicas de compressão de imagens: compressão sem perdas e com 

perdas. Na primeira, apenas os elementos redundantes são minimizados, atingindo-se taxas de 

compressão significativamente menores que no segundo tipo. A vantagem da compressão sem perdas 

é, como o nome indica, não haver perda alguma de informação, sendo estas técnicas indicadas para 
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imagens de diagramas, imagens de texto, imagens médicas, imagens de facsimile, ou de maneira geral, 

para imagens onde há mudanças abruptas nas tonalidades dos pixels e estas devem ser preservadas. 

Neste tipo de compressão após a compactação e posterior descompactação a imagem final permanece 

idêntica à original. 

A compressão com perdas tem seu foco voltado a aplicações em tempo real, onde taxas de 

transmissão altas precisam ser alcançadas e aplicações que disponham de pouco espaço de 

armazenamento. Neste tipo de compressão a imagem descompactada não é igual a original e o nível de 

deformação gerado no processo está ligado à taxa de compressão utilizada. Notadamente, os efeitos da 

perda provocada por esse tipo de compressão são menos visíveis em fotografias e imagens de cenas do 

mundo real, nas quais se observa mudanças graduais de cores entre pixels. 

Existem inúmeros algoritmos e formatos para compressão de imagens com e sem perda 

[4]. Nesse trabalho, nosso interesse está voltado para a compressão com perdas, uma vez que as 

imagens geradas pelo processo de segmentação sofrem perdas de informação. O formato mais 

utilizado para compressão com perdas é o JPEG [4]. 

2.1.4.1 O formato JPEG 

JPEG é atualmente um padrão mundial para compressão de imagens digitais. O seu nome vem do 

comitê que o criou e que guia seu processo evolutivo até hoje, o Joint Photographic Experts Group 

(JPEG) [27]. O formato JPEG [4] pode tanto utilizar compressão com ou sem perdas. 

De modo resumido o processo de compactação JPEG com perdas é composto das 

seguintes fases: 

1. A imagem é divida em blocos de 8x8 pixels e em cada um destes blocos é calculada a 

Transformada Discreta do Co-seno (Discrete Cosine Transform - DCT). 

2. Os coeficientes gerados pela DCT são quantizados e alguns coeficientes até eliminados. 

É o processo de quantização que irá definir o grau de compactação da imagem, sendo este ajustado 

através de uma variável 0 � q � 100, que define a qualidade da imagem resultante. 

3. Na última etapa a codificação de Huffman é aplicada aos coeficientes quantizados, e 

então, o código gerado é salvo. 

A Figura 17 (a) ilustra uma imagem de 24-bit RGB (200x145 pixels) que requer 85Kbytes 

para ser salva em disco sem compressão. As demais figuras ilustram níveis diferentes de compressão 
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com perdas praticadas pelo algoritmo de compressão do JPEG. Os níveis de qualidade utilizados 

foram q=50 (b), q=10 (c) e q=1 (d). 

  
(a)                                                              (b) 

  
(c)                                                              (d) 

 

Figura 17 - (a) Imagem Flowers original com 85Kbytes, (b) imagem compactada com qualidade 
q=50 ocupando 5,86Kbytes, (c) q=10 ocupando 2,48Kbytes e (d) q=1 ocupando 1,39Kbytes. 

2.2 Redes Neurais Artificiais 

Uma rede neural artificial (RNA) é um paradigma de processamento de informação que é inspirado na 

maneira como os sistemas nervosos biológicos, tais como o cérebro, processam a informação. O 

elemento chave desse paradigma é a estrutura básica do sistema de processamento, o neurônio. RNAs 

são compostas de um grande número de neurônios altamente interconectados e que trabalham em 

conjunto para realizar tarefas específicas. Uma RNA é configurada para uma aplicação específica, tal 

como o reconhecimento de padrões ou a classificação dos dados, através de um processo de 

aprendizagem. 

O modelo de rede neural proposto nesta dissertação faz uso de características dos modelos 

neurais RBF e SOM para implementação da segmentação de cor e borda. Por este motivo, 
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apresentaremos de forma sucinta a rede de Função de Base Radial e os Mapas Auto-organizáveis 

SOM, FS-SOM, GNG e GWR, a seguir. 

2.2.1 Redes de Função de Base Radial (RBF) 

Os primeiros a explorar o uso de redes de Função de Base Radial (RBF) no projeto de RNAs foram 

Broomhead e Lowe em 1988 [5]. A construção de uma RBF, em sua forma mais básica, envolve três 

camadas, cujos nodos de saída formam uma combinação linear das funções de base radial calculados 

pelos nodos da camada escondida. 

A função de ativação aplicada a cada nodo da maioria das redes multicamadas utiliza 

como argumento o produto escalar do vetor de entrada e do vetor de pesos deste nodo. Existem, no 

entanto, redes multicamadas em que a ativação de um nodo pode ser função da distância entre seus 

vetores de entrada e de peso. Uma destas redes neurais é a rede de Função de Base Radial (Radial 

Basis Function, RBF) [5] [20]. Este nome se deve à utilização, pelos nodos da camada intermediária, 

de funções de base radial como função de ativação. Os nodos das camadas intermediárias das MLPs 

utilizam, geralmente, funções sigmoidais. Alguns exemplos de funções de base radial são: 

Função gaussiana 	
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onde, v=||x -µ||, que é dado normalmente pela distância euclidiana, x é o vetor de entrada, e µ e σ 

representam o centro e a largura da função de base radial ou campo receptivo, respectivamente.  

As funções de base radial na camada escondida produzem uma resposta localizada para o 

estímulo (padrão) de entrada. Logo, esta categoria de rede é algumas vezes referenciada na literatura 

como Redes de Campos Receptivos Localizados [20]. 

Uma RBF (Figura 18) pode requerer mais nodos do que as MLPs, mas, na maioria das 

vezes, elas são muito mais rápidas do que as redes feedfoward padrão [20]. Utilizando uma arquitetura 

de duas camadas, uma não linear e outra, geralmente, linear, são provadamente aproximadores 

universais[20] . A primeira camada, cujos nodos utilizam funções de base radial, agrupa os dados de 

entrada em grupos. Esta camada transforma um conjunto de dados de entrada não linearmente 

separáveis em um conjunto de saídas linearmente separáveis. A segunda camada, de saída, procura 
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classificar os padrões recebidos da camada anterior. A camada de saída pode ser constituída de nodos 

de McCulloch e Pitts [20] ou perceptron [39].  

 
 

Figura 18 - Rede RBF com uma camada intermediária. 

O método de treinamento visa reduzir o erro de saída em um processo onde os parâmetros 

da rede RBF, centros dos campos receptivos, larguras dos campos receptivos e pesos entre a camada 

escondida a de saída, são ajustados. A aprendizagem pode ser supervisionada, não-supervisionada ou 

híbrida. 

Os centros dos campos receptivos podem ser escolhidos por inúmeras técnicas, tais como 

seleção aleatória, fixação em grade regular ou técnicas de agrupamento, como por exemplo k-médias 

ou SOMs. As larguras dos campos receptivos são calculadas pela utilização de heurísticas como: 

distância Euclidiana média entre os centros; distância Euclidiana entre centros; distância Euclidiana 

entre centro e o vetor de entrada; dentre outras. Após definição dos centros e das larguras dos campos 

receptivos, geralmente de forma não-supervisionada, utiliza-se treinamento supervisionado para 

ajustar os pesos entre a camada escondida e a camada de saída. Esse processo é feito através da 

minimização do erro de saída, sendo a métrica de erro mais comum utilizada chamada de erro 

quadrático médio (MSE). 

2.2.2 Mapas Auto-organizáveis 

Os Mapas Auto-organizáveis (SOMs) fazem parte de um grupo de redes neurais cujo aprendizado é 

não-supervisionado. No treinamento dos SOMs não há pares de dados referentes às entradas e saídas 

desejadas, havendo apenas as entradas. O aprendizado não-supervisionado é possível devido à 

redundância de informações presente nos dados de entrada. Assim, durante o treinamento a rede 

procura estabilizar-se em configuração harmônica com as características estatísticas das entradas [3], 
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criando representações internas que codificam tais características e levam a formação de 

agrupamentos. Os dados aprendidos pelos SOMs distribuem-se ao longo dos nodos do mapa numa 

configuração chamada de distribuição topológica. Esta característica faz com que nodos próximos 

apresentem informações similares retidas em pesos e nodos distantes, informações distintas, ou seja, 

há formação de diferentes áreas de agrupamentos ao longo dos mapas. 

A estrutura básica dos modelos auto-organizáveis é formada por uma camada de entrada e 

uma camada de saída. A camada de entrada propaga os valores recebidos a todos os nodos da camada 

de saída, na qual é criada a representação do conhecimento. Este tipo de rede neural tem um amplo 

leque de aplicações, principalmente em problemas de reconhecimento de padrões, classificação, 

compressão de dados, redução de dimensionalidade, agrupamento e categorização. Durante o processo 

de treinamento a rede aprende  as características comuns aos padrões de entrada e então se torna apta a 

agrupá-los de acordo com suas semelhanças. 

O processo de aprendizado dos SOMs além de não-supervisionado é competitivo e 

cooperativo. Isto é, os nodos da rede na camada de saída competem entre si pelo direito de serem 

atualizados. Apenas o nodo vencedor (competição), e em alguns casos seus vizinhos (coperação), são 

atualizados. O nodo vencedor é aquele que apresenta maior semelhança, proximidade, ao padrão de 

entrada em questão e métricas diferentes podem ser usadas para mensurar o grau de proximidade. 

Os Mapas Auto-organizáveis SOM, FS-SOM, GNG e GWR serão detalhados nas 

próximas seções. Com o foco do presente trabalho voltado à segmentação de cor seus algoritmos serão 

apresentados com modificações ou ajustes inerentes à adaptação dos mesmos a tal tarefa. 

2.2.2.1 Mapas Auto-organizáveis e Segmentação de Cor 

O processo de quantização de cor pode ser caracterizado por dois passos: 

1. Seleção autônoma das cores mais representativas a partir de todas as cores presentes 

na imagem original, para formar a paleta de cores; e, 

2. Mapeamento (substituição) de cada cor na imagem original a sua cor mais próxima 

(similar) na paleta de cores. 

A nova imagem final deverá ter apenas as cores selecionadas pela paleta e deverá ser o 

mais semelhante possível com a imagem original. Na verdade, quantização de cor e segmentação de 

cor se baseiam no mesmo processo de redução de cores. A quantização de cor geralmente resulta em 

um número pré-definido de cores, definido em sua maioria por limitação gráfica de monitores que 

trabalham com número limitado de cores, por exemplo, telas de aparelhos celulares e portáteis. Ainda 
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na quantização de cor, deseja-se reduzir as cores para o maior número possível de cores disponíveis, a 

fim de obter-se a imagem final com a melhor resolução para tais monitores. 

A segmentação de cor utiliza o mesmo processo de redução de cores da quantização de 

cor, mas com objetivo diferente. A intenção não é apenas reduzir as cores, e sim, através das cores 

identificar as regiões ou sub-regiões de maior relevância na imagem, regiões que caracterizam as áreas 

ocupadas pelos objetos. Cada cor final após a segmentação representa um objeto ou sub-parte de um 

objeto. Assim, apenas poucas cores, as mais significativas e dominantes, são desejadas ao final do 

processo de segmentação, para que apenas os objetos relevantes ou apenas poucas de suas sub-partes 

sejam identificadas. 

Logo, o fator dominante, dado que tanto a quantização de cor quanto a segmentação de 

cor buscam selecionar apenas as cores mais significativas, será o número final de cores selecionadas 

para a paleta. O processo de quantização/segmentação de cor feito por meio de diferentes mapas auto-

organizáveis tem tipicamente um vetor de entrada de três dimensões, vermelho, verde e azul, 

correspondentes às cores possíveis de cada pixel da imagem, de acordo com o formato RGB. Cada 

pixel é fornecido como entrada aos mapas auto-organizáveis que também apresentam nodos com 

vetores de pesos tridimensionais. Os valores RBG de cada pixel que variam de 0 a 255 para cada tom, 

são normalizados para valores entre 0 e 1, antes de serem repassados à rede. 

2.2.2.2 Mapa Auto-organizável (SOM) 

O SOM proposto por Kohonen [30] é constituída de uma camada de entrada na qual um vetor de 

entrada X=[x1, x2, …, xn]T é fornecido à rede,  e uma camada de saída, camada de resposta, ver Figura 

19. Cada nodo da camada de entrada recebe um valor do vetor de entrada e o retransmite a todos os 

nodos da camada de saída, a qual é geralmente disposta geometricamente em um mapa de uma ou 

duas dimensões. Nesta última camada, todos os nodos são conectados com alguns outros através de 

conexões (arcos ou arestas), em uma estrutura na forma de grade e cada nodo i é associado com um 

vetor de pesos Wi=[wi1, wi2, …, win]T que tem a mesma dimensionalidade do vetor de entrada. Através 

de aprendizado não-supervisionado e competitivo, os nodos de saída são treinados e sintonizados, isto 

é, a informação apresentada é topologicamente codificada. 

 
Figura 19 - Estrutura mais comum de um mapa SOM. 
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O treinamento de um SOM é relativamente simples. Um padrão de entrada é apresentado 

à rede e o vetor de pesos mais próximo a este padrão é encontrado, ganhando o direito de ser o único 

nodo ativo. Para criar uma distribuição topológica da informação aprendida em torno dos nodos 

vizinhos, Kohonen propôs a utilização de uma função de vizinhança, a qual determina quais nodos 

próximos ao vencedor e em que intensidades deverão aprender junto com este. Os arcos que conectam 

os nodos são decisivos na determinação da vizinhança. No início a vizinhança é grande e ao passar das 

iterações vai diminuindo até se restringir apenas ao nodo vencedor. Há também a utilização de uma 

taxa de aprendizado que diminui com tempo, no intuito de induzir a rede ao um estágio final estável. 

Desta forma, ao final do treinamento a rede terá uma distribuição topológica do conhecimento de 

modo que nodos próximos terão forte estimulação quando padrões similares forem apresentados à 

rede, e nodos distantes mapearão padrões diferentes. 

A motivação para tal distribuição do conhecimento é fortemente biológica [20]. Sabe-se 

que os cérebros dos mamíferos têm áreas que respondem por sentidos específicos tais como visão, 

olfato, tato. E que em cada uma dessas regiões há sub-regiões responsáveis por estímulos específicos, 

como no córtex auditivo onde temos sub-regiões responsáveis por mapear diferentes freqüências 

sonoras. 

 No início do treinamento os nodos inicializados aleatoriamente com valores pequenos 

dispõem-se aglomerados no centro da região da distribuição de probabilidade dos valores de entrada. 

Ao longo do treinamento os nodos vão sendo deslocados de modo a cobrir a maior área possível do 

espaço e em densidade similar a da função de probabilidade observada. Os mapas de Kohonem 

possuem três processos essenciais envolvidos em seu aprendizado [20]:  

� Competição, há apenas um neurônio vencedor na camada de saída; 

� Cooperação, o neurônio vencedor e seus vizinhos sofrem processo de aprendizado; 

� Adaptação sináptica, o aprendizado ocorre através da adaptação dos valores dos pesos 

nodos de modo a tornarem-se mais próximos do estímulo de entrada. 

Uma característica do SOM é ser capaz de mostrar informações de alta-dimensionalidade 

em uma ou duas dimensões, processo chamado de quantização vetorial. A quantização vetorial é um 

processo de compressão de dados com perda, no sentido de que parte da informação é perdida durante 

o processo, mas que traz significativa redução na quantidade dos dados e facilita as relações presentes 

entre as dimensões mais significativas dos dados. Por este motivo, e devido aos mapas auto-

organizáveis serem inerentemente não-lineares, eles podem ser vistos como uma generalização não-

linear da Análise de Componentes Principais (PCA) [20]. Os SOMs usualmente empregados para 

agrupamentos (clustering), segmentação de dados, detecção de padrões e extração de características. 
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Algoritmo do SOM para Segmentação de Imagens por Cor 

Sete passos são necessários quando o SOM é usado para quantização/segmentação de cor [8]: 

Passo 1: Inicializar a taxa de variação da vizinhança, �0; a taxa de aprendizado, �0; o valor inicial da 

função de vizinhança,  H0; a iteração do tempo, t=0; o número de nodos iniciais, N,  e sua geometria 

(uni ou bidimensional). A quantidade de nodos define a quantidade de cores da imagem final.  

[ ] Nirandrandrandw T
i ∈∀= ,)2,0;0(),2,0;0(),2,0;0(  (8)  

onde, rand(0;0,2) é uma função que gera números aleatórios entre 0 e 0,2. 

Aconselha-se que os pesos iniciais dos nodos da rede SOM tenham valores pequenos e próximos a 

zero, para evitar a indução de uma ordem topológica prematura [20]. A inicialização apresentada em 

(8)  produz números aleatórios pequenos, possibilitando que a rede defina sua topologia livremente 

durante o treinamento. A Figura 20 ilustra um exemplo de mapa topológico inicial bidimensional com 

8 por 8 nodos. 

 
Figura 20 – Um mapa SOM com 8x8 nodos inicializados com pesos pequenos. 

Passo 2: Apresentar um pixel escolhido aleatoriamente, x(t)=[r(t), g(t), b(t)]T, como vetor de entrada à 

rede.  

Passo 3: Calcular a distância Euclidiana entre o vetor de entrada, x(t), e o vetor de pesos, wi,  de cada 

um dos nodos, como a seguir:  

( ) ( )
( )2

22

)()(

)()()()()()(

twtb

twtgtwtrtt

ib

igiri

−+

+−+−=− wx
 

(9)  

onde, x(t) é o valor de pixel como vetor de entrada no formato RGB, cujos valores de vermelho, verde 

e azul são, respectivamente, r(t), g(t), b(t), e wi(t) é o vetor de pesos no nodo i em questão. A menor 

distância entre o vetor de entrada e todos os vetores de pesos de cada nodo, determina a unidade 

vencedora ou BMU, do inglês best matching unit. 

Passo 4: Atualizar o vetor de pesos da unidade BMU e de seus vizinhos: 

))()()(()()()1( twtxtHttwtw iii −+=+ η  (10)  

onde, H(t) é função que determina a área da vizinhança, dada por: 
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onde, dist é definido como a distância Euclidiana entre o vetor de pesos da BMU e do nodo cujo vetor 

de pesos será atualizado. 

Passo 5: Adicionar 1 à iteração do tempo, t, e atualizar o raio da vizinhança, �(t), e a taxa de 

aprendizado, �(t): 

	



�
�


�−=
λ

ηη t
t exp)( 0  

(12)  

	



�
�


�−=
λ

σσ t
exp0  

(13)  

onde, � é uma constante relacionada ao número máximo de iterações e o tamanho inicial da vizinhança 

dado por (14), no intuito de levar a taxa de aprendizado e a vizinhança final a valores mínimos ao 

aproximar-se da interação máxima permitida: 

)log(/_ 0σλ iterationsmax=  (14)  
 

Os passos 2 a 5 devem ser repetidos até que o número máximo de iterações seja atingido ou o critério 

de convergência, (15), seja satisfeito. 
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(15)  

 

Passo 6: Após o processo de treinamento, atribuir a cor representada por cada vetor de pesos a uma cor 

da paleta de cores. 

Passo 7: Na imagem final, substituir cada cor original dos pixels pela cor mais próxima encontrada na 

paleta. 

2.2.2.3 Mapa Auto-organizável Sensível à Freqüência (FS-SOM) 

Chang et al. [8] propuseram uma versão modificada do SOM chamada de Mapa Auto-organizável 

Sensível à Freqüência (Frequency Sensitive Self-organizing Map - FS-SOM) baseado no algoritmo de 

Aprendizado Competitivo Sensível à Freqüência (Frequency Sensitive Competitive Learning - FSCL) 

[31].  

Chang et al. afirmam que apesar do SOM atingir bons resultados em quantização de cor, 

seu desempenho está diretamente ligado a uma seleção adequada dos parâmetros de treinamento. 
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Realmente a rede FS-SOM mostra-se mais robusta quanto à seleção de parâmetros que o SOM, 

possivelmente dado às duas principais diferenças entre elas. Formalmente, a taxa de aprendizado é 

função do número de vitórias de cada nodo, chamada de freqüência de vitória; o aprendizado é 

inversamente proporcional ao número de vitórias dos nodos. No SOM, como visto, a taxa de 

aprendizado é função do tempo. A idéia é que nodos que já ganharam muito no início do treinamento 

devem ter seus pesos atualizados em pequenas taxas dado que já contém informações relevantes, e os 

nodos que não ganharam devam ter significativas modificações em seus pesos. A segunda 

característica é a re-inicialização de nodos que não ganharam. Esses nodos têm seus pesos copiados de 

valores aleatórios de entrada e assim devem ter maiores chances de ganharem no futuro. 

Nesta dissertação, FS-SOM é uma versão adaptada da versão original de Chang et al. A 

inicialização do vetor de pesos, o processo de seleção dos padrões de entrada, a função de influência 

da vizinhança e o processo de re-inicialização de nodos foram simplificados. A taxa de aprendizado 

sensível à freqüência, principal característica da rede FS-SOM original, permanece a mesma. Tais 

modificações visam diminuir o esforço computacional e, assim, aumentar o tempo de resposta, mesmo 

ao custo de perda de precisão. Fato justificado, porque o FS-SOM original foi pensado para suportar 

quantização de cor de imagens com muitas cores finais, e neste trabalho o foco é segmentação de cor, 

onde se deve ter um número relativamente pequeno de cores finais. 

Algoritmo do FS-SOM para Segmentação de Imagens por Cor 

O algoritmo do FS-SOM para quantização/segmentação de cor tem algumas diferenças para o SOM, 

as quais são detalhadas a seguir: 

Passo 1: FS-SOM usa um contador do número de vitórias de cada nodo, ui, e que é incializado para 

ui=1. 

Passo 3: FS-SOM determina o nodo vencedor baseado na distância Euclidiana, assim como o SOM. 

Contudo, os nodos vencedores e seus vizinhos são atualizados pela Equação (16), na qual a taxa de 

aprendizado da rede FS-SOM é sensível à freqüência e definida por, G(ui), função relacionada com o 

número de vitórias de cada nodo.  

))()()(()()()1( tttHuGtt iiii wxww −+=+  
 

(16)  

5.0)( −= ii uuG  (17)  

onde, ui é contador de vitórias de cada nodo, atualizado da seguinte forma: 

)()()1( tHtutu ii +=+  (18)  
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G(ui) é uma função monotonicamente decrescente de ui. A função da influência da vizinhança, H(t), é 

a mesma de (11). 

Após um intervalo pré-definido de iterações, sugerido t=N*20 (N é o número total de 

nodos), os nodos que nunca ganharam, ui =1, são reinicializados. Seus pesos são alterados para valores 

copiados de pixels aleatoriamente selecionados a partir da imagem original. Os nodos re-inicializados 

têm maior chance de ganharem no futuro. Todos os demais passos, não citados, são idênticos aos da 

rede SOM. 

2.2.2.4 Gás Neural Crescente (GNG) 

O Mapa Auto-organizável chamado Gás Neural Crescente (Growing Neural Gas - GNG), proposto 

por Fritzke [15] [16], determina seu número final de nodos e sua topologia de acordo com a 

distribuição de probabilidade dos padrões de treinamento, diferentemente de SOM e FS-SOM, cujos 

número de nodos e conexões entre estes são definidos antes do treinamento e são fixos. Esta 

característica torna a rede GNG mais apropriada para segmentação de imagens uma vez que o número 

final de cores não é pré-definido e pode se adaptar durante o treinamento.  

O GNG busca gerar uma estrutura multi-dimensional através das ligações entre nodos que 

reflete a topologia dos dados de entrada, inclusive sua dimensão. Logo, é difícil a visualização dos 

dados aprendidos por tais redes em mapas bidimensionais, apesar desta incorporar novos 

conhecimentos com maior facilidade. Ainda assim, a estrutura resultante pode ser utilizada 

tipicamente para agrupamentos ou quantizações. 

O mecanismo de aprendizado do GNG baseia-se nas redes Growing Cell Structures e 

Aprendizado Competitivo Hebbiano. Em resumo temos os seguintes mecanismos envolvidos: 

habilidade de adicionar e remover nodos; uma medida de erro local que é modificada a cada iteração e 

define o local de inserção/remoção de nodos; conexões são inseridas entre os dois nodos com maiores 

respostas a um estímulo, e conexões demasiadamente velhas são removidas, fator que induz ao 

aprendizado de características locais momentaneamente significativas; permite a formação de 

agrupamentos em regiões distintas de outras, ou seja, sem conexões entre as mesmas. 
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Algoritmo do GNG para Segmentação de Imagens por Cor 

O algoritmo da rede GNG para quantização/segmentação de cor é descrito a seguir: 

Passo 1: Inicializar o conjunto N de nodos com duas unidades },{ 10 ccN = , cujos pesos são copiados de 

valores RGB de dois pixels aleatoriamente escolhidos da imagem original; a taxa de atualização dos 

pesos do vencedor  bε  e dos vizinhos nε ; a idade máxima das conexões maxa ; o intervalo de inserção 

de nodos λ ; a iteração do tempo, t=0; os erros acumulados Ei=0; e, os moduladores de erro α  e β . 

Inicializar o conjunto C de conexões (arcos ou arestas)  com a aresta (a,b), e o conjunto I¸ que 

referencia as idades das arestas e definir 0),( =baage : 

)},{( baC =  
 

(19)  

}{ ),( baageI =  (20)  

 

Passo 2: Apresentar um pixel escolhido aleatoriamente, [ ]Tbgr=� , como vetor de entrada à rede. 

Passo 3: Calcular a distância Euclidiana entre o vetor de entrada, � , e o vetor de pesos, wi,  de cada 

um dos nodos, como a seguir: 

2),( iid w�w� −=  
 

(21)  

( ) ( ) ( )2222
ibigiri wbwgwr −+−−=− w�  (22)  

 

A menor distância entre o vetor de entrada e todos os vetores de pesos de cada nodo, determina a 

unidade vencedora ou BMU: 

Niddd iss ∈∀≤≤ ),,(),(),(
21

�w�w�w  (23)  

onde, N é o conjunto dos nodos. 

Passo 4: Inserir uma nova conexão entre 1s  e 2s se não houver nenhuma. Igualar a idade da aresta 

21 ss −  a zero: 

0)( 2,1
=ssage  (24)  

 

Passo 5: Adicionar a distância Euclidiana de �  ao vetor de pesos 1sw , a  variável de erro acumulado 

de 1s : 
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2

11 ssE w� −=∆  (25)  

 

Passo 6: Atualizar os vetores de pesos do vencedor, BMU, e seus vizinhos topológicos diretos, 
1sN , 

por frações de bε  e nε , respectivamente, da distância total do sinal de entrada, � : 

)(
01 sbs w�w −=∆ ε  (26)  

1
),( sini Ni ∈∀−=∆ w�w ε  (27)  

 

Passo 7: Incrementar a idade de todos os arcos que emanam de 1s : 

1,1,1
,1)()( sisis Niageage ∈∀+=  (28)  

 

Passo 8: Remover os arcos com idade superior a maxa . Remover as unidades que não estão ligadas por 

nenhum arco. 

Passo 9: Se a iteração atual for um número inteiro múltiplo do parâmetro λ , inserir uma nova unidade 

da seguinte forma:  

Achar a unidade q com o maior erro acumulado:   

cNc Eq ∈= maxarg  (29)  
 

Achar o vizinho f de q com o maior erro acumulado: 

cNc Ef
q∈= maxarg  (30)  

 

Inserir uma nova unidade r à rede e interpolar seu vetor de pesos a partir de f e q. 

}{rNN ∪= ,     2/)( fqr www +=  (31)  

 

Adicionar os arcos ),( qr  e ),( fr  e remover o arco ),( fq do conjunto de arcos C. 

Decrescer as variáveis de erro de q e  f por frações de α :   

qq EE α−=∆ ,     ff EE α−=∆     (32)  
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Interpolar a variável de erro de r a partir de q  e f: 

2/)( fqr EEE +=  (33)  

 

Passo 10: Decrescer as variáveis de erro de todas as unidades por β : 

NcEE cc ∈∀−=∆ ,β  (34)  
 

Passo 11: Atualizar o número de iterações 1+= tt  e retornar ao passo 2, a não ser que o critério de 

parada (15) ou o máximo número de iterações tenham sido atingidos. 

Passo 12: Após o processo de treinamento, atribuir a cor representada por cada vetor de pesos a uma 

cor da paleta de cores. 

Passo 13: Na imagem final, substituir cada cor original dos pixels pela cor mais próxima encontrada 

na paleta. 

2.2.2.5 Crescer Quando Requerido (GWR) 

O Mapa Auto-organizável denominado Crescer Quando Requerido (Grow When Required - GWR), 

proposto por Marsland et al.[34] em 2002, apresenta a capacidade de adaptar seu número de nodos e 

topologia final às características estatísticas dos padrões de entrada assim como do GNG, porém com 

significativas diferenças. O GNG cresce em intervalos pré-definidos ao contrário do GWR, que cresce 

apenas quando necessário.  

Um novo nodo é inserido sempre que o nodo vencedor não responde com determinado 

erro mínimo a um padrão. Mais uma vez ao contrário do GNG, que pode crescer indefinidamente caso 

o processo de treinamento não seja encerrado, o GWR pára de crescer quando atinge a estabilidade, 

mesmo que o processo de treinamento esteja em andamento. A rede volta a crescer se precisar se 

adaptar a novas situações, como por exemplo, com o surgimento de novos valores nos padrões de 

treinamento.  

Algoritmo do GWR para Segmentação de Imagens por Cor 

O algoritmo do GWR para quantização/segmentação de cor é descrito a seguir: 

Passo 1: O conjunto dos nodos é inicializado com 2 nodos: 

},{ 21 nnN =  (35)  
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O conjunto das arestas começa vazio, }{φ=C . Inicializar também: a iteração do tempo, t=0; o limiar 

de atividade Ta ; o limiar de disparos Th ; a taxa de atualização dos pesos do vencedor bε  e dos 

vizinhos nε ; a força inicial do disparo 0h ; as constantes que controlam o comportamento da curva de 

disparo bn αα ,  e bn ττ , . 

Passo 2: Apresentar um pixel escolhido aleatoriamente, [ ]Tbgr=� , como vetor de entrada à rede. 

Passo 3: Calcular a distância Euclidiana entre o vetor de entrada, � , e o vetor de pesos, wi,  de cada 

um dos nodos, como a seguir: 

2),( iid w�w� −=  
 

(36)  

( ) ( ) ( )2222
ibigiri wbwgwr −+−−=− w�  (37)  

 

A menor distância entre o vetor de entrada e todos os vetores de pesos de cada nodo, determina a 

unidade vencedora ou BMU: 

Niddd iss ∈∀≤≤ ),,(),(),(
21

�w�w�w  (38)  

onde, N é o conjunto dos nodos. 

Passo 4: Inserir uma nova conexão entre 1s  e 2s se não houver nenhuma: 

)},{( 21 ssCC �=  (39)  

 

Caso contrário, definir a idade da aresta 21 ss −  com zero: 

0)( 2,1
=ssage  (40)  

 

Passo 5: Calcular a atividade do nodo vencedor, 1s : 

( )
1

exp swa −−= �  (41)  

 

Passo 6: Se a atividade, a, for menor que o limiar de atividade, Ta , e o contador de disparos, h, for 

menor que o limiar de disparos Th , então: 

Adicione um novo nodo, r, na posição média entre 1s  e � : 

}{rNN ∪= ,     2/)(
1sr w+= �w  (42)  
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Adicione as arestas 1sr − e 2sr − . 

Remova a aresta 21 ss − . 

Caso contrário, ajustar os pesos dos nodos vencedor e seus vizinhos: 

( )
111 ssbs whw −××=∆ �ε  

 

(43)  

1
),( siini Niwhw ∈∀−××=∆ �ε  (44)  

onde, 10 <<< bn εε  e  
1sh é o contador de disparos para o nodo 1s , e 

1sN são os vizinhos diretos de 

1s . 

Passo 7: Aumentar a idade das arestas que emanam de 1s : 

1,1,1
,1)()( sisis Niageage ∈∀+=  (45)  

 

Passo 8: Reduzir o contador de disparos de 1s : 

( )( )bbt

b
s e

tS
hth τα

α
/

0 1
)(

)( −−−=  
(46)  

e dos vizinhos: 

( )( )nnt

n
i e
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α
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0 1
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)( −−−=  
(47)  

onde, )(thi é o valor da variável de disparo para o nodo i, 0h é a força inicial do disparo e )(tS  é a 

força do estímulo, geralmente 1. bn αα ,  e bn ττ ,  são constantes que controlam o comportamento da 

curva. O contador de disparos do nodo vencedor reduz mais rapidamente que o dos seus vizinhos. 

Passo 8: Remover nodos sem vizinhos ou arestas acima da idade máxima. 

Passo 9: Atualizar o número de iterações 1+= tt  e retornar ao passo 2, a não ser que o critério de 

parada (15) ou o máximo número de iterações tenham sidos atingidos. 

Passo 10: Após o processo de treinamento, atribuir a cor representada por cada vetor de pesos a uma 

cor da paleta de cores. 

Passo 11: Na imagem final, substituir cada cor original dos pixels pela cor mais próxima encontrada 

na paleta. 
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2.3 Discussão Final 

Neste capítulo foram apresentados os fundamentos necessários à elaboração do novo modelo de rede 

neural a ser proposto no Capítulo 4. Como o modelo visa segmentar imagens as técnicas de 

processamento de imagens necessárias a sua compreensão foram ilustradas. No próximo capítulo serão 

apresentadas algumas técnicas para segmentação de cor que serão utilizadas para comparação com o 

modelo proposto no Capítulo 5. Para segmentação de borda o Filtro de Sobel será utilizado. As 

imagens utilizadas nesta dissertação para testes do modelo proposto são imagens do mundo real em 

formato RGB 24 bits (truecolor). 

Os principais mapas auto-organizáveis encontrados na literatura e que se mostram 

apropriados para segmentação de cor foram abordados, são eles SOM, FS-SOM, GNG e GWR. As 

características fundamentais destes SOMs, úteis ao processo de segmentação são: Aprendizado não-

supervisionado; capacidade de adaptação à distribuição de cor dar imagens; capacidade de realizar 

agrupamentos; aprendizado rápido; possibilidade de treinamento on-line; e, após treinados, capacidade 

de rapidamente responder a estímulos, o que possibilita uso em tempo real. Estas são as características 

que nos motivam a usar SOMs para segmentação em contrapartida a abordagens que são puramente 

baseadas em processamento de imagens. 



 

Capítulo 3 

Definição do Problema e Soluções 

Anteriores 

Neste capítulo descrevemos mais claramente o problema abordado nesta dissertação de mestrado e 

apresentamos os trabalhos relacionados encontrados na literatura. As principais características e 

limitações desses trabalhos são apresentadas e as contribuições do trabalho proposto são delineadas. 

3.1 Definição do Problema 

Nesta dissertação, propõe-se a implementação de um novo modelo neural artificial, mais 

especificamente, um novo modelo de Mapa Auto-organizável, para segmentação de imagens. O 

modelo deverá ser capaz de segmentar imagens por cor e borda, além de armazenar as informações da 

imagem original processada em si próprio para futura reconstrução da imagem final. Desta forma, o 

modelo aqui descrito poderá ser usado como ferramenta adicional na etapa de segmentação de 

quaisquer problemas de reconhecimento automático de imagens. 

3.1.1 Objetivos 

O principal objetivo é propor e implementar um modelo de rede neural capaz de aprender e incorporar 

novos conhecimentos, ou seja, se adaptar a novos dados durante o processamento, para que possa 

construir uma representação de uma imagem considerada e segmentá-la por cor ou borda. 
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3.1.1.1 Objetivos Gerais 

As metas gerais envolvidas no desenvolvimento do trabalho proposto são: 

� Estudar imagens digitais; 

� Estudar e implementar técnicas de processamento digital de imagens; 

� Estudar e implementar técnicas de inteligência computacional para processar os 

dados coletados (imagens), por mapas auto-organizáveis; 

� Realizar experimentos e avaliar qualitativamente as técnicas escolhidas; 

� Integrar as técnicas escolhidas e desenvolver o algoritmo final; 

� Testar e ajustar os parâmetros envolvidos nos algoritmos. 

3.1.1.2 Objetivos Específicos 

O modelo proposto deverá ser capaz de: 

� Através de aprendizado não-supervisionado, criar um entendimento da imagem e 

de sua distribuição de cor, suficiente para que seja descartada a imagem original, e 

ainda assim, a informação contida na rede possa reconstruí-la em nível quantizado 

de cor; 

� Segmentar a imagem original por cor; 

� Segmentar a imagem original por borda; 

� Realizar treinamento rápido e eficiente para possibilitar uso on-line; 

� Armazenar a informação contida na rede e a informação espacial dos pixels da 

imagem em um formato compacto que reduza significativamente o espaço de 

armazenamento em disco em relação à imagem original. 

3.1.2 Abordagem para a Resolução do Problema 

Podemos dividir o problema em quatro etapas: aprendizado das características da imagem,  

segmentação por cor, segmentação por borda e armazenamento/compactação dos dados: 
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1. Aprendizado das características da imagem: Realizado através de apresentação dos pixels da 

imagem ao LARFSOM que criará internamente uma representação da distribuição de cores da imagem 

através de seu processo de treinamento. 

2. Segmentação por cor: Com a rede já treinada ao reconstruir a imagem com número pequeno de 

cores ocorrerá uma redução brusca na quantidade de cores presentes na imagem final, fazendo com 

que os locais onde as cores predominantes (dominantes) estão presentes sejam salientados, ao passo 

que locais de cores não predominantes sejam fundidos aos predominantes. Assim, os objetos ou 

regiões de maior representatividade de cor permanecerão na imagem final e os demais serão 

suprimidos. 

3. Segmentação por borda: Com a rede já treinada e após a segmentação por cor, nodos RBF 

adicionados ao LARFSOM, agora chamado LARFSOM-RBF, atuam discriminando os locais onde há 

variações abruptas de cor. Geralmente as bordas caracterizam-se por salientar as estruturas externas 

dos objetos presentes nas imagens. 

4. Armazenamento/compactação dos dados: Através do conhecimento armazenado nos pesos do 

LARFSOM já treinado e das informações espaciais dos pixels de imagem original é possível 

armazenar ambos os dados em um formato simples e compacto, a fim de descartar a imagem original, 

e, obter-se a imagem final por reconstrução destes dados. O tamanho em disco dos dados a serem 

armazenados (rede/imagem) deverá ser menor que o tamanho da imagem original, caso possível. 

3.2 Soluções Anteriores 

O foco deste trabalho é em sistemas que empregam redes neurais. Contudo, algumas técnicas de 

processamento de imagens também são apresentadas com fins de comparação de desempenho entre o 

modelo proposto e outros na literatura. Para tanto, as técnicas mais utilizadas e mais difundidas de 

processamento de imagens relacionadas a esse trabalho foram escolhidas. 

A seguir as técnicas de processamento de imagens e de redes neurais para segmentação de 

imagens por cor, segmentação por borda e compactação são apresentadas. As características mais 

proeminentes de cada técnica e suas limitações são salientadas. 
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3.2.1 Técnicas de Processamento de Imagens 

Nas duas próximas seções apresentamos sucintamente os modelos de processamento de imagens 

usados para fins comparativos com o modelo proposto nas segmentações de cor e borda. 

3.2.1.1 Segmentação de Cor 

Algoritmos de segmentação de cor de uso comercial são aqui apresentados e serão testados e 

comparados ao modelo proposto no âmbito de segmentação de cor. Os algoritmos escolhidos foram 

Corte Médio Otimizado (Optimized Median Cut) [25], com parâmetros: cor mais próxima e difusão de 

erro; Octree Otimizado (Optimized Octree) [25], com parâmetros: cor mais próxima e difusão de erro; 

e, Quantização por Variância Mínima (Minimum Variance Quantization) [35], com parâmetros: com e 

sem dithering. 

Corte Médio Otimizado 

O algoritmo de corte médio é bastante usado para quantização de cores, mas pode ser usado 

virtualmente em qualquer problema de agrupamento de pontos. Originalmente proposto por Heckbert 

[21] em 1982, o algoritmo funciona da seguinte forma: 

1. Seja B um conjunto de caixas contendo pontos. Inicialmente há apenas uma caixa 

contendo todos os pontos. 

2. Enquanto o número de caixas em B for menor que o número de grupos desejados, 

faça: 

a. Encontre a maior aresta dentre todas as arestas de todas as caixas; 

b. Corte esta caixa em duas caixas ao longo de sua maior aresta, de modo 

que metade dos pontos contidos na caixa original permaneça em cada 

nova caixa; 

c. Encolha as duas novas caixas ao ponto de serem grandes o suficiente para 

conterem seus pontos.     

Quando aplicado à quantização de cor este algoritmo envolve a separação de todos os 

pixels da imagem, os quais estão dispostos no espaço 3D RGB, em caixas; cada caixa contendo 

aproximadamente o mesmo número de pixels. Como exposto, inicia-se com uma caixa contendo todos 

os pixels e divide-se essa caixa em duas, assim por diante, até que o número final de caixas seja o 
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número de cores final desejado. Então, escolhe-se uma cor para representar todas as cores contidas em 

uma mesma caixa. 

As três maneiras mais comuns de se escolher uma cor para representar a cor de cada caixa 

são: 1) a cor central da caixa; 2) a cor média dentre todas as cores pertencentes a uma caixa; e, 3) a 

média ponderada pelo número de pixels de uma dada cor na imagem. Quaisquer dos métodos poderão 

formar cores finais que não existiam na imagem original, situação comum em processos de 

quantização/segmentação de cor. 

O algoritmo utilizado nos testes é uma versão aprimorada do algoritmo de corte médio de 

Heckbert [21] e chama-se Corte Médio Otimizado [25], sendo encontrado no software comercial Jasc 

Paint Shop Pro 7.0 da empresa Jasc Software Inc. 

Octree Otimizado 

Uma octree é uma estrutura de dados em forma de árvore na qual cada nodo tem até oito filhos. 

Octrees são muito usadas para particionar espaços tridimensionais recursivamente dividindo-os em 

oito oitantes. O nodo de uma octree armazena um ponto tridimensional, que é o centro da subdivisão a 

partir daquele nodo, ou seja, ele define um vértice comum a todos seus oito filhos. 

O algoritmo de quantização de cor octree, proposto por Gervautz e Purgathofer [17] em 

1988, codifica imagens coloridas em uma árvore octree de até nove níveis de profundidade. Octrees 

são usadas porque 23=8 e são três as componentes do sistema RGB. O índice do nodo inicial no nível 

de topo é determinado por uma fórmula que usa o bit mais significativo das componentes vermelho, 

verde e azul, ou seja, 4r + 2g + b. O próximo nível abaixo usa o próximo bit em significância, e assim 

por diante. Os bits menos significativos muitas vezes são ignorados para reduzir o tamanho das 

árvores. 

O nível inferior da octree consiste nas folhas que resultam em cores não representadas na 

árvore. Uma vez que a amostragem esteja completa e a árvore construída, explorar todas as rotas do 

topo da árvore até as folhas, salvando os bits ao longo do caminho, levará a aproximadamente o 

número de cores desejadas. O algoritmo utilizado nos testes é uma versão otimizada do algoritmo de 

quantização octree de Gervautz e Purgathofer [17] e chama-se Octree Otimizado [25], sendo 

encontrado no software comercial Jasc Paint Shop Pro 7.0 da empresa Jasc Software Inc. 
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Quantização por Variância Mínima 

A quantização por variância mínima associa os pixels em grupos de acordo com a variância entre 

estes. Um grupo de pixels vermelhos provavelmente será agrupado dado que apresentam pequena 

variância. Neste tipo de quantização de cor as caixas que dividem o espaço RGB podem variar em 

tamanho e não necessariamente preenchem todo o espaço disponível; estas são áreas onde não há 

pixels. O algoritmo analisa as cores da imagem e as divide em n caixas, conforme as n cores finais 

desejadas. Uma vez que as n caixas sejam encontradas, todas as cores dos pixels contidos nas caixas 

são substituídas pela cor central da caixa. O algoritmo Quantização por Variância Mínima [35] 

utilizado nos testes é encontrado no software comercial Matlab ver 7.0.1 da empresa The Mathworks, 

Inc. 

3.2.1.2 Segmentação de Borda 

Das técnicas para segmentação por descontinuidade, vistas na Seção 2.1.3.1, segmentação por pontos, 

linhas ou bordas, as da última categoria são as de interesse comparativo para esta dissertação. 

Inúmeros são os algoritmos que fazem detecção por bordas, dentre os quais, salientam-se por sua 

grande utilização e bom desempenho os baseados em filtragens. 

No Capítulo 2, sobre técnicas de processamento de imagens apresentou-se como são feitas 

as filtragens no domínio da freqüência e espacial. Notadamente, as filtragens em domínio espacial são 

mais aplicadas à detecção (segmentação) de bordas que os de freqüência. Podemos citar os Filtros [19] 

de Sobel e Prewitt, vistos na Seção 2.1.3, como bons exemplos de filtros do domínio espacial, 

largamente usados na segmentação de bordas. O filtro de Sobel por ser mais difundido será o 

escolhido para comparações com o modelo proposto no que diz respeito à segmentação de borda. 

3.2.2 Modelos de Redes Neurais 

Trabalhos baseados em redes neurais que segmentam imagens diretamente a partir das similaridades 

ou descontinuidades dos pixels são encontrados na literatura. Em [12][9] encontram-se dois resumos 

de técnicas que utilizam redes neurais para processamento de imagens e técnicas de segmentação de 

cor, respectivamente. Em [12], Egmont-Petersen et al. listam e classificam mais de 200 aplicações de 

redes neurais para processamento de imagens de acordo com uma nova taxonomia de duas dimensões 

específica para esse fim. Redes de alimentação adiante, SOMs e Hopfield são as principais redes 

utilizadas nos trabalhos listados.  
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Já em [9], Cheng et al. resumem muitas técnicas de segmentação de imagens como: 

limiarização de histograma, agrupamento de propriedades características, detecção de bordas, métodos 

baseados em regiões, técnicas nebulosas, técnicas baseadas em redes neurais e outras. Cheng et al. 

dividem as técnicas em segmentação de imagens monocromáticas e coloridas. 

Apesar de muitos trabalhos serem citados e classificados em [12][9], estes já não 

apresentam os mais recentes, nem os mais aprimorados trabalhos para segmentação encontrados na 

literatura. Os trabalhos apresentados nas próximas seções têm maior relevância e serão apresentados 

em mais detalhes. 

3.2.2.1 Segmentação de Cor 

Mais recentemente, técnicas baseadas no SOM vêm sendo usadas. Segmentação de cor é realizada 

com sucesso nos trabalhos a listar [14] [36].  

Ong et al. [36] usam uma estratégia de dois estágios para segmentação de cor. 

Primeiramente um mapa SOM de dimensões fixas e tamanho fixo captura as cores dominantes da 

imagem de maneira não-supervisionada; e depois, o segundo estágio combina um mapa de 

características de uma dimensão e tamanho variável e color merging para controlar o número de 

agrupamentos de cor a ser usada na segmentação.   

O modelo de Dong et al. [14] é também baseado em uma rede de dois estágios, sendo um 

não-supervisionado e o outro supervisionado. No primeiro estágio, a rede não-supervisionada (SOM) 

realiza redução de cores e então um algoritmo de arrefecimento simulado (SA) procura pelos 

agrupamentos ótimos a partir dos protótipos criados pelo SOM. Em seqüência, no estágio 

supervisionado a segmentação envolve aprendizado das cores e classificação dos pixels, cujo processo 

realizado por aprendizagem hierárquica de protótipos  (HPL) é usado para gerar diferentes números de 

protótipos a partir das amostras de cores dos objetos. Os pixels são classificados pela semelhança com 

os protótipos.  

Algoritmos de segmentação de cor devem ser adaptativos quanto ao número final de 

cores/objetos. Algoritmos com número final fixo de cores geralmente produzem segmentações de cor 

de baixa qualidade[45]. Esse fato ocorre porque na segmentação de cor ao contrário da quantização de 

cor, não se sabe qual o número ideal de cores finais, os quais variam em função da quantidade de 

objetos presentes nas imagens e da complexidade em termos de cores desses objetos. Assim, o ideal 

são algoritmos que ajustam seu número final de cores dinamicamente, fruto da complexidade das 

imagens. 
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O algoritmo SmART [45] proposto por Yeo et al. é caracterizado por apresentar um 

número variável de nodos que cresce quando novos protótipos são necessários. Os novos nodos são 

conectados a dois outros obedecendo a uma estrutura triangular de vizinhança. Neste modelo os 

autores propõem uma fusão de características positivas das redes SOM e ART (Adaptive Resonance 

Theory) de Carpenter e Grossberg [6] [7]. Do SOM o mapa topológico e o aprendizado competitivo 

são mantidos, da ART a idéia de criar novos protótipos para não sobrescrever o conhecimento de 

protótipos anteriores é usada. Esta questão é conhecida como dilema plasticidade-estabilidade, na qual 

a rede dever ter plasticidade para aprender novos padrões e, ainda assim, ser estável para evitar que 

padrões repetidos ou informações irrelevantes apaguem o conhecimento anterior. Tentando resolver o 

dilema plasticidade-estabilidade, os autores do SmART propõem que ao invés de usar o mapa 

topológico para implementar controle de plasticidade lateral, como faz o SOM, as relações topológicas 

entre os nodos servem como uma função de aprendizado inibitória sobre os vetores de protótipos. 

Alguns algoritmos de quantização de cor implementados a partir de redes neurais também 

foram propostos na literatura  [8] [11][37]. Quantização de cor e segmentação de cor são baseados no 

mesmo processo de diminuir a quantidade de cores presentes em uma imagem. A diferença primordial, 

é que a quantização de cor geralmente tem número final de cores pré-definido e quanto maior esse 

número melhor será a qualidade da imagem resultante. Por outro lado, na segmentação de cor, cada 

cor final na imagem resultante representa um objeto ou parte de um, assim, apenas poucas cores 

devem restar após o processo, para evitar que muitos objetos ou sub-partes destes sejam detectadas. 

Papamarkos et al. [37] propuseram uma técnica de redução de cores usando um 

procedimento baseado em uma árvore de agrupamento. Em cada nodo da árvore, um agrupamento de 

rede neural (NNC) é alimentado por valores das cores da imagem e informações espaciais adicionais.  

Os agrupamentos consistem em um analisador de componentes principais (PCA) e um mapa de 

Kohonen (SOM). Os nodos de saída da estrutura NNC definem a categoria de cor para cada nodo. 

Chang et al. [8] propuseram um SOM modificado chamado de Mapa Auto-organizável 

Sensível à Freqüência (FS-SOM), cujo princípio baseia-se no algoritmo de Aprendizado Competitivo 

Sensível à Freqüência (FSCL) [31]. Chang et al. afirmam que apesar do SOM atingir bons resultados 

em quantização de cor, seu desempenho está diretamente ligado a uma seleção adequada dos 

parâmetros de treinamento. Realmente o FS-SOM mostra-se mais robusto quanto à seleção de 

parâmetros que o SOM, possivelmente dado às duas principais diferenças entre elas. Formalmente, a 

taxa de aprendizado é função do número de vitórias de cada nodo, chamada de freqüência de vitória; o 

aprendizado é inversamente proporcional ao número de vitórias dos nodos. A segunda característica 

diferenciadora é a re-inicialização de nodos que não ganharam competições. Estes nodos têm seus 

pesos copiados de valores aleatórios de entrada e assim devem ter maiores chances de ganharem no 

futuro. O algoritmo do FS-SOM modificado para esta dissertação pode ser visto na Seção 2.2.2.3. 
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Dekker [11] propôs um dos primeiros, se não o primeiro algoritmo de quantização de cor 

baseado no SOM.  Seu algoritmo chama-se NeuQuant oriundo de Neural Quantization. Este algoritmo 

hoje é bastante difundido, sendo encontrado em vários softwares comerciais e bibliotecas de 

processamento de imagens. Na época, apesar de ser três vezes mais lento que algoritmos de 

processamento de imagens convencionais, como o corte médio, o algoritmo de Dekker alcançou 

melhores resultados e mostrou ser possível usar redes neurais não-supervisionadas no processamento 

de imagens. O algoritmo original mapeava imagem de 24 bits em imagem de 8 bits. 

3.2.2.2 Segmentação de Borda 

Segmentação de borda baseada em rede SOM foi aplicada com sucesso por Toivanen et al. [44], onde 

imagens aéreas de baixo contraste foram corretamente segmentadas por borda usando um SOM e um 

detector de bordas em tons de cinza. 

Suzuki et al. [43] apresentam uma técnica de detecção de bordas baseada numa rede 

neural de múltiplas camadas, chamada detector neural de bordas (NED). O NED é baseado em 

aprendizado supervisionado, ou seja, imagens são dadas como entrada à rede em conjunto com as 

bordas que devem ser encontradas. Os resultados mostraram que o NED é robusto a ruídos, pode 

identificar bordas contínuas mesmo em imagens com ruídos e seu desempenho foi o melhor que os 

outros algoritmos testados em termos de similaridade com as bordas encontradas e desejadas. 

Karras e Mertzios [29] propõem um novo modelo extrator de características de imagens 

de ressonância magnética, baseado em detecção de bordas. O modelo é composto de dois estágios não-

supervisionados. O modelo é baseado em descritores de wavelet envolvendo transformadas wavelet 

discretas em 2D nível -K e em quantização vetorial feita por uma rede de Kohonen (SOM). O modelo 

foi testado em imagens de fatias do cérebro adquiridas por ressonância magnética com resultados 

promissores. 

3.2.2.3 Representação e Compactação  

Novas técnicas de compactação baseadas em sistemas inteligentes têm ganho atenção recentemente. 

Redes neurais e algoritmos genéticos são algumas das novas ferramentas empregadas para compressão 

de imagens. Jiang [26] apresenta um resumo de várias técnicas para compressão de imagens baseadas 

em algoritmos de redes neurais. As técnicas apresentadas são divididas em três categorias: compressão 

de imagens diretamente por redes neurais; implementação em redes neurais de técnicas já existentes; e, 

técnicas de rede neurais que aperfeiçoam algoritmos tradicionais. 
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Li et al. [32] propuseram um algoritmo de compactação de imagens baseado em 

quantização vetorial (VQ). Primeiramente um mapa de Kohonen (SOM) é usado para construir uma 

paleta de cores. Depois, para reconstruir as imagens um novo modelo chamado de quantização vetorial 

transformada (TVQ) é usado. Este novo modelo baseia-se nas características da codificação 

transformação e VQ. 

Benbenisti et al. [1] apresentam um algoritmo de compressão usando uma estrutura de 

redes neurais de múltiplas camadas. Quatro redes MLP modificadas em paralelo são usadas para 

codificar as imagens sem nenhuma codificação de entropia. Isto torna o algoritmo robusto a erros de 

transmissão e simples de implementar, mas limita-o a uma taxa de compressão fixa. Os autores 

afirmam que contrapuseram as principais dificuldades de algoritmos similares, a citar: alta 

complexidade computacional e imagens reconstruídas de qualidade moderada. 

Ma et al. [33] apresentaram em seu trabalho a aplicação de redes neurais  OHL-FNNs 

(adaptive constructive one-hidden-layer feedforward neural networks) para compressão de imagens. 

Comparações com modelos tradicionais de estrutura fixa e com o formato JPEG são realizados e os 

relutados  obtidos mostram-se promissores. Técnicas de poda foram aplicadas com sucesso ao final do 

treinamento reduzindo o tamanho da rede e mantendo desempenho similar. 

Sudha [42] propôs uma implementação em hardware de um modelo neural para 

compressão de cor. A imagem comprimida consiste da paleta de cores, contendo as cores mais 

significativas e a imagem indexada. A paleta de cores é construída por um mapa de Kohonen e a 

imagem indexada é obtida por quantização de cor. O trabalho mostra que este tipo de compactação é 

vantajosa em relação ao formato JPEG para compressão de imagens com poucas cores. A 

implementação em hardware foi feita em uma pastilha ASIC e os resultados mostraram obtenção de 

alta velocidade de compactação, permitindo a utilização do modelo para compressão de imagens em 

vídeos. 

3.2.2.4 Resumo de Características dos Modelos Neurais 

Nesta seção apresentamos o resumo das características dos modelos neurais apresentados neste 

capítulo. Respectivamente, a Tabela 2, a Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam as características 

interessantes e as limitações dos modelos para segmentação de cor, de borda e compactação. 
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Tabela 2 - Resumo das Características dos Modelos Neurais para Segmentação de Cor 

Título do Artigo: "Color Clustering and Learning for Image Segmentation Based on 
Neural Networks" 

Autores: G. Dong,  M. Xie. [14] 

Ano de publicação: 2005. 

Características: Conseguiu segmentar os objetos do plano de fundo das imagens, inclusive 
em seqüências de imagens onde os objetos se moviam. 

Limitações: O modelo é complexo e requer aprendizado supervisionado, sendo impróprio 
para uso on-line. Não tem número de cores adaptativo. 

Título do Artigo: "Colour image segmentation using the self-organizing map and adaptive 
resonance theory" 

Autores: N.C. Yeo, K.H. Lee, Y.V. Venkatesh, S.H. Ong. [45] 

Ano de publicação: 2005. 

Características: Modelo com número final de nodos adaptativo e de simples implementação. 

Limitações: Requer muitas iterações para convergir e os nodos estão limitados à no 
máximo quatro vizinhos, restringindo o grau de liberdade da topologia. 

Título do Artigo:  “New adaptive color quantization method based on self-organizing 
maps” 

Autores: C.H. Chang, P. Xu, R. Xiao,   R. S. T. Srikanthan. [8] 

Ano de publicação: 2005. 

Características: Propuseram um SOM modificado (FS-SOM) cuja taxa de aprendizado é 
determinada em função do número de vitórias de cada nodo. Obteve 
excelentes resultados, superando todos os demais algoritmos testados. De 
simples implementação. 

Limitações: Não tem número final de nodos adaptativo. 

Título do Artigo:  “Adaptive color reduction” 
Autores: N. Papamarkos, A. E. Atsalakis, C. P. Strouthopoulos. [37] 

Ano de publicação: 2002. 

Características: Baseado em redes SOM, o que possibilita aprendizado on-line. 

Limitações: Não têm número final de cores adaptativo. 

Título do Artigo: “Segmentation of color images using a two-stage self-organizing 
network” 

Autores: S.H. Ong, N.C. Yeo, K.H. Lee, Y.V. Venkatesh, D.M. Cao. [36] 

Ano de publicação: 2002. 

Características: Obteve resultados interessantes e usa topologia baseada em mapas auto-
organizáveis. 

Limitações: Necessita de dois estágios para realizar segmentação de cor. Modelo 
complexo usando mapas de tamanho fixo em parte do processo. 

Título do Artigo: “Kohonen Neural Networks for Optimal Colour Quantization” 
Autores: A. Dekker. [11] 

Ano de publicação: 1994. 

Características: Foi um marco para a época sendo um dos primeiros algoritmos a utilizar 
quantização de cor baseada em redes SOM. Encontrado em softwares de 
processamento de imagens comerciais. 

Limitações: Não tem número final de nodos adaptativo. Só realiza quantizações de cores 
de 24 para 8 bits, ou seja, o número de cores finais é fixo e limitado a 256.  
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Tabela 3 - Resumo das Características dos Modelos Neurais para Segmentação de Borda 

Título do Artigo: "Edge detection in multispectral images using the self-organizing map” 
Autores: P.J. Toivanen, J. Ansamaki, J.P.S. Parkkinen, J. Mielikainen. [44] 
Ano de publicação: 2003. 
Características: Segmenta imagens de baixo contraste, ou seja, com diferenças suaves entre 

tons. 
Limitações: É apenas aplicado a imagens em tons de cinza. 
Título do Artigo: "On edge detection in MRI using the wavelet transform and 

unsupervised neural networks" 
Autores: D.A. Karras, B.G. Mertzios. [29] 
Ano de publicação: 2003. 
Características: Utiliza aprendizado não-supervisionado. Obteve bons resultados. 
Limitações: O modelo é complexo para uso on-line. 
Título do Artigo: “Edge detection from noisy images using a neural edge detector” 
Autores: K. Suzuki, I. Horiba, N. Sugie. [43] 
Ano de publicação: 2000. 
Características: Pode identificar bordas contínuas mesmo em imagens com ruídos, 

apresentou bons resultados. 
Limitações: Requer aprendizado supervisionado, sendo impróprio para uso on-line. 

Tabela 4 - Resumo das Características dos Modelos Neurais para Compactação 

Título do Artigo: "An ASIC implementation of Kohonen’s map based colour image 
compression", 

Autores: N. Sudha. [42] 
Ano de publicação: 2004. 
Características: Implementação simples e eficiente para uso on-line. 
Limitações: Pequena taxa de compressão. 
Título do Artigo: "Application of Adaptive Constructive Neural Networks to Image 

Compression" 
Autores: L. Ma, K. Khorasani. [33] 
Ano de publicação: 2002. 
Características: Possui camada escondida adaptativa, obtém bons resultados quanto à 

qualidade da imagem comprimida. 
Limitações: Perde em compressão para o JPEG. 
Título do Artigo: "Imagem compression using vector quantization" 
Autores: R.Y. Li, J. Kim, AN. Al-Shamakhi. [32] 
Ano de publicação: 2002. 
Características: Boa taxa de compressão e imagem comprimida com qualidade superior ao 

JPEG. 
Limitações: Perde em taxa de compressão para o JPEG. 
Título do Artigo: "Fixed Bit-Rate Image Compression Using a Parallel-Structure 

Multilayer Neural Network" 
Autores: Y. Benbenisti, D. Kornreich, H. B. Mitchell, P. A. Schaefer. [1] 
Ano de publicação: 1999. 
Características: Algoritmo simples de implementar e robusto a ruídos de transmissão. Obteve 

melhor qualidade das imagens geradas que o JPEG. 
Limitações: Tem taxa de compressão fixa e não ajustável. 
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3.3 Discussão Final 

A técnica proposta tenta sobrepor todas as limitações dos algoritmos citados para 

segmentação/quantização de cor [8] [11] [14] [36] [37] [45] e para segmentação de borda [29] [43] 

[44]. Como o objetivo inicial desta dissertação não envolvia compactação, mas foi incorporada a idéia 

em seu decorrer, é suficiente gerar arquivo final que seja menor que a imagem original, não 

necessariamente tendo que melhorar os resultados dos modelos [1] [32] [33] [42]. 

De maneira geral o modelo apresentando deve ter aprendizado não-supervisionado, 

número final de nodos/cores adaptativo, vizinhança livre de restrições para formação de vizinhos, e 

por fim, possibilitar o armazenamento compacto da imagem através de informações presentes na rede 

treinada e a possibilidade de reconstruí-la ou segmentá-la por borda e cor; características que ao 

mesmo tempo não estão presentes em nenhum dos modelos citados. 

LARFSOM é auto-adaptativo quanto ao número final de nodos, uma característica 

desejada para segmentação de cor, não encontrado nos modelos de quantização com mapas fixos [8] 

[11] [14] [37] e mesmo não encontrada no modelo de segmentação de cor [36] com mapa inicial fixo. 

O modelo proposto não requer aprendizado supervisionado como em [14], o que possibilita 

aprendizado incremental. Diferentemente de SmART [45] não há restrições para formações de 

vizinhanças, cada nodo pode ter quantos vizinhos forem necessários. A topologia do LARFSOM 

cresce e modifica-se livremente durante o treinamento, assim o mapa final poderá ser n-dimensional.  

Em comparação com os modelos de segmentação de borda, a rede LARFSOM-RBF não 

precisa converter as imagens para tons de cinza antes de segmentá-las, ao contrário de [44]. Não 

requer aprendizado supervisionado como em [43] e é de simples implementação ao contrário do 

modelo complexo apresentado em [29].  

No aspecto de compactação, algo simples e eficaz para imagens de poucas cores finais 

como em [42] é o suficiente, não necessitando atingir as altas taxas de compressão dos outros 

modelos. 



 

Capítulo 4 

Mapa Auto-organizável com Campo 

Receptivo Adaptativo Local (LARFSOM) 

Neste capítulo o Mapa Auto-organizável com Campo Receptivo Adaptativo Local (LARFSOM) é 

apresentado. O modelo é capaz de segmentar imagens por cor e borda, além de salvar as informações 

aprendidas em um formato compacto de arquivo.  

4.1 Características 

LARFSOM[1] apresenta uma nova estratégia de inserção de nodos baseada na similaridade entre os 

padrões de entrada e os protótipos existentes na rede. A similaridade é determinada através de um 

limiar de ativação calculado com respeito a um valor de campo receptivo de vizinhança local. À 

medida que novos nodos são inseridos no mapa, sua topologia é modificada pela criação e remoção de 

conexões. Os nodos são livres para ter quantos vizinhos forem necessários. 

A técnica de segmentação proposta é baseada em um Mapa Auto-organizável de dois 

estágios. Primeiramente, LARFSOM é usado para quantização de cor, reduzindo a quantidade de 

dados a serem processados e criando uma representação de cor da imagem recebida como entrada. O 

conhecimento retido no mapa é então usado no processo de segmentação de cor. Em seguida, nodos de 

função de base radial são usados para identificar todos os pixels de borda da imagem, resultando na 

segmentação de borda. As unidades RBF detectam as fronteiras ou bordas dos objetos usando o 

conhecimento retido nos nodos do mapa LARFSOM, sem necessidade de treinamento adicional. O 

modelo completo que opera em dois estágios chama-se LARFSOM-RBF. 
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O Mapa Auto-organizável com Campo Receptivo Adaptativo Local incorpora 

características positivas dos modelos SOM e GWR. Do SOM o aprendizado competitivo e a 

capacidade de agrupamento são preservados, assim como a distribuição topológica dos dados 

aprendidos em nodos vizinhos do mapa. Analogamente ao GWR, o LARFSOM cresce apenas quando 

requerido, baseado em limiar de ativação. Contudo, LARFSOM é mais simples que GWR em relação 

ao contador de vitórias dos nodos e apenas a unidade vencedora (BMU) tem seus pesos atualizados. 

Outras modificações são: um campo receptivo é usado no cálculo do limiar de ativação que é baseado 

em uma função de base radial, o que induz a um valor localmente sintonizado em processo similar ao 

dos nodos intermediários de uma rede RBF; os nodos sem conexões são removidos apenas ao final do 

treinamento; e, a taxa de aprendizado é função do número de vitórias de cada nodo, a qual se torna 

constante após um número máximo de vitórias, para evitar atingir valores irrisórios caso a rede seja 

treinada on-line por longos períodos. 

Diferentemente do GNG, o LARFSOM cresce quando o valor de ativação do protótipo 

vencedor não for satisfatoriamente alto em relação a um limiar de ativação e não em intervalos fixos 

de iteração. LARFSOM recebe um padrão de entrada e calcula pela distância Euclidiana o nodo mais 

próximo, o nodo vencedor. Uma nova conexão entre as duas unidades mais próximas do padrão de 

entrada é criada. Por um critério de ativação, a unidade BMU é testada para verificar se seu presente 

protótipo, armazenado em seus pesos, é semelhante o suficiente ao padrão de entrada. Se o valor de 

ativação for satisfatório, o vetor de pesos da BMU é ajustado no intuito de aumentar sua capacidade de 

responder a estímulos similares no futuro. Caso contrário, uma nova unidade é criada para representar 

o novo protótipo para o padrão de entrada e as duas menores arestas, das três possíveis, entre o novo 

nodo e as duas unidades mais próximas do padrão de entrada são criadas. O processo é repetido até 

que um critério de convergência seja alcançado. O critério de ativação do LARFSOM faz uso de um 

valor de campo receptivo local, que modifica o valor da ativação. O campo receptivo funciona como 

em uma função de base radial, limitando a influência dos agrupamentos entre os protótipos. Apenas ao 

final do treinamento unidades desconectadas são removidas. 

4.2 LARFSOM para Segmentação de Cor 

O algoritmo de treinamento do LARFSOM tem 11 passos quando usado para segmentação de cor: (1) 

Inicialização dos parâmetros; (2) Seleção do padrão de entrada (um pixel qualquer da imagem); (3) 

Seleção da unidade vencedora (BMU); (4) Inserção de conexão entre as duas unidades vencedoras; (5) 

Cálculo do campo receptivo da unidade vencedora; (6) Cálculo da ativação da unidade vencedora com 

base no campo receptivo; (7) Possível inserção de um novo nodo ou atualização dos pesos do nodo 

vencedor; (8) Verificação do critério de convergência; (9) Eliminação de nodos desconectados; (10) 
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Construção da paleta de cores; (11) Construção da imagem segmentada por cor. Todos os passos 

citados são detalhados a seguir: 

Passo 1: Inicialização de parâmetros:  taxa de aprendizado final ( fρ ); modulador da taxa de 

aprendizado (ε ); limiar ou valor de corte de ativação ( Ta ); número de vitória de cada nodo i ( 0=id ); 

número máximo de vitórias de cada nodo ( md ); iteração de tempo ( 0=t ); erro mínimo ( mine ); e, o 

número de unidades iniciais ( 2=N ), que devem ser conectadas e cujos pesos são copiados dos 

valores RGB de pixels aleatoriamente escolhidos da imagem de entrada. 

Passo 2: Apresentar um pixel escolhido aleatoriamente, [ ]Tbgr=� , como vetor de entrada à rede. 

Passo 3: Calcular a distância Euclidiana entre o vetor de entrada, � , e o vetor de pesos, wi,  de cada 

um dos nodos, como a seguir: 

2),( iid w�w� −=  
 

(48)  

( ) ( ) ( )2222
ibigiri wbwgwr −+−−=− w�  (49)  

 

A menor distância entre o vetor de entrada e todos os vetores de pesos de cada nodo, determina a 

unidade vencedora ou BMU: 

Niddd iss ∈∀≤≤ ),,(),(),(
21

�w�w�w  (50)  

onde, N é o conjunto dos nodos. 

Incrementar o contador de vitórias de unidade vencedora: 1
11

+= SS dd  

Passo 4: Inserir uma conexão entre 1s  e 2s  se ela não existir. 

Passo 5: Calcular o campo receptivo de 1s : 

( ) ( ) ( )222
2121211 bsbsgsgsrsrss wwwwwwr −+−+−=  (51)  

 

Passo 6: Calcular a atividade de 1s  por meio de uma Função de Base Radial:  
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Passo 7: Inserir um novo nodo se a ativação da unidade vencedora estiver abaixo do limiar ( Ta ), caso 

contrário atualizar os pesos da BMU. 

Se  Ts aa <
1

 

Adicionar um novo nodo com vetor de pesos �w =n  

Atualizar o número de nodos 1+= NN  

Remover a conexão entre 1s  e 2s  

Calcular as distâncias: ),(),,(),,(
2121 sssnsn ddd wwwwww  

Inserir conexões entre os nodos com as duas menores distâncias. 

Caso contrário, atualizar os pesos do vencedor: 

)(
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onde,  
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Passo 8: Atualizar o número de iterações 1+= tt  e retornar ao passo 2, a não ser que o critério de 

parada da Equação (55) ou o número máximo de iterações tenha sido atingido. 
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Passo 9: Remover os nodos desconectados. 

Passo 10: Após o processo de treinamento, atribuir a cor representada por cada vetor de pesos dos 

nodos a uma cor da paleta de cores. 

Passo 11: Na imagem final, substituir cada cor original dos pixels pela cor mais próxima encontrada 

na paleta de cores. 

O número de nodos após o processo de treinamento define o número de cores da paleta. 

Pode-se, contudo, optar por utilizar uma técnica de interpolação entre as cores da paleta para aumentar 

o número de cores finais da imagem sem precisar usar um mapa de maior porte. Assim, mesmo um 
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mapa com poucos nodos pode ser usado na quantização de imagens com muitas cores, reduzindo-se 

significativamente o intervalo de tempo de treinamento. Caso seja optado pelo uso de interpolação o 

passo 11 do algoritmo de treinamento do mapa LARFSOM deve ser substituído pelo passo 12. 

Passo 12: Substituir cada pixel original da imagem por uma média ponderada pela distância dos três 

nodos mais próximos do pixel em questão. Os novos valores jjj BGR  do pixel interpolado são 

calculados, a partir dos valores RGB originais, da seguinte forma: 
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(56)  

onde, Rj é a nova componente vermelha do pixel em questão na imagem e irm é a cor mais próxima do 

pixel original na paleta. Ou seja, a componente vermelha resultante será obtida pela influência da 

componente vermelha de cada um dos três nodos vencedores ponderada por suas distâncias à cor 

original. As componentes verde, Gj, e azul, Bj, são calculadas de forma análoga. O número de nodos 

vencedores a ser usado foi determinado heuristicamente, através de testes com diferentes números de 

nodos. Três nodos mostraram ser suficientes para gerar uma interpolação precisa em tempo 

satisfatoriamente curto. 

Na Figura 21 vê-se uma imagem de uma montanha originalmente com 35721 cores (a), a 

imagem segmentada por cor para 4 cores (b) e segmentada por cor para 2 cores (c). Observa-se que 

com quatro cores a montanha, floresta, céu e nuvem foram segmentados satisfatoriamente; já com 2 

cores, maior pressão de seleção de cores predominantes, a montanha e o céu foram os únicos 

segmentados por serem os elementos dominantes. 
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(a) 

  
(b)                                                      (c) 

Figura 21 - (a) Imagem de uma montanha originalmente com 35721 cores, (b) segmentada para 
4 cores  e (c) 2 cores. 

4.3 LARFSOM-RBF para Segmentação de Borda 

Uma borda é o limite entre duas regiões que tenham cores relativamente distintas, isto é, assume-se 

que as duas regiões são homogêneas a ponto da descontinuidade entre elas ser localizada apenas pela 

análise da mudança de suas cores. Detecção ou segmentação de bordas é uma técnica baseada na 

detecção de descontinuidades locais, as quais geralmente correspondem às bordas dos objetos 

presentes em uma imagem. Os algoritmos de segmentação de bordas na literatura [4] [19] objetivam 

reduzir a quantidade de informações a serem processadas e filtram as informações irrelevantes da 

imagem, preservando suas principais propriedades estruturais. Esta é usualmente a técnica de maior 

importância nas etapas de segmentação de sistemas de reconhecimento automático de imagens [10]. 

O algoritmo de segmentação de bordas proposto é baseado em uma rede neural de dois 

estágios. No primeiro estágio, uma dada imagem é segmentada por cor pelo LARFSOM, como 

exposto anteriormente. No segundo estágio, dois nodos RBF são responsáveis por identificar todos os 
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pixels que fazem parte de bordas na imagem. Os nodos RBF não são treinados em momento algum 

embora sejam adaptáveis, seus parâmetros são extraídos dos pesos treinados do LARFSOM. Apesar 

da ausência de uma fase explícita de treinamento, a camada RBF tem seus parâmetros ajustados 

indiretamente pelo aprendizado do mapa LARFSOM, logo, para diferentes formações de 

agrupamentos a camada RBF também será atualizada. A Figura 22 ilustra o modelo de dois estágios 

proposto para segmentação de borda. 

 

Figura 22 - Modelo de dois estágios proposto para segmentação de borda. 

Após o estágio de segmentação de cor, cada pixel, n, da imagem segmentada é analisado e 

categorizado com respeito a formar bordas. Os nodos RBF são responsáveis por esta categorização, os 

quais são definidos por níveis complementares de ativação, 21,UU . O pixel em questão é um pixel de 

borda se 21 UU < . 
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(57)  

12 1 UU −=  (58)  

onde, nr  é o raio da função de base radial definido por (59) como função da saída da rede LARFSOM, 

onde futM  e pastM  são as médias das cores futuras e passadas, respectivamente, calculadas por (61) e 

(62). Mais claramente, pastM  é a média de cores dos pixels já percorridos na imagem e futM  é a 

média dos pixels que ainda estão por ser percorridos.  

Há dois modos de se percorrer a imagem que levam às segmentações das bordas verticais 

ou horizontais. Ao percorre-se os pixels da imagem da esquerda para a direita, linha a linha, as bordas 
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verticais serão identificadas. Nesse caso a média passada, pastM , é dada pelos pixels à esquerda do 

atual e futM  pelos pixels a sua direita, incluso o atual. Ao percorrer-se a imagem de cima para baixo, 

coluna a coluna, as bordas horizontais serão identificadas. Se ambas as bordas forem desejadas os dois 

processos devem ser executados e as imagens resultantes devem ser adicionadas. 

O raio é calculado por: 

2

proxn CCr −= α  

 

(59)  

)( futMBMUC =  (60)  

onde, 0 < � < 1, C  é a cor quantizada, representada pela unidade vencedora do LARFSOM para o 

valor da média futura das cores dos pixels e Cprox é o nodo mais próximo em relação à unidade BMU 

do LARFSOM. 

A média das cores futuras, futM , e passadas, pastM , são utilizadas ao invés dos valores do 

pixel atual e de seu vizinho anterior  para fazer a função de ativação mais discriminante a contrastes 

meramente locais, geralmente caracterizados por ruídos que devem ser removidos. Assim, apenas 

bordas com variações significativamente intensas tanto em cor como em espessura serão identificadas. 

O raio, nr , controla o grau de diferença entre cores, necessário para ser considerado uma borda. 

Quanto maior for o raio maior será o nível de seletividade. 

As médias passadas e futuras são definidas a seguir: 

[ ]Tfut nBnGnRM )(),(),(=  

 

(61)  

[ ]Tpast nBnGnRM )(),(),(=  
(62)  

onde, )(nR é a média dos valores de vermelho dos pixels futuros e )(nR é a média dos valores de 

vermelho dos pixels passados, definidas em (63) e (64), respectivamente. 

)1()1()()( +−+= nRnRnR ρρ  
 

(63)  

)2()1()1()( −−+−= nRnRnR ρρ  (64)  

onde, 0 < � < 1;  R(n) é o valor de vermelho do pixel atual; �¸ define o nível de influência dos pixels 

futuros e passados sobre a média. Valores altos de � levam a médias com influência local mais 

acentuada. As médias para os tons verde, )(nG , )(nG , e azuis, )(nB , )(nB , são calculadas de forma 

idêntica às Equações (63) e (64). 
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A Figura 23 ilustra a aplicação da segmentação de borda à imagem do barco testado com o 

Filtro de Sobel no Capítulo 2. Em (a) temos a imagem original, em (b) a imagem segmentada por 

bordas horizontais, em (c) segmentada por bordas verticais e em (d) segmentada por ambas as bordas. 

Observa-se que as bordas mais intensas foram corretamente segmentadas. 

 

   
(a)                                                                        (b) 

  
(c)                                                                       (d) 

Figura 23 - (a) Imagem do barco original, (b) com bordas horizontais segmentadas, (c) com 
bordas verticais segmentadas e (d) ambas as bordas segmentadas. 

4.4 Representação e Compactação  

O processo de segmentação/quantização de cor introduz redução na quantidade de informações 

presentes em uma imagem. Contudo, a redução de tamanho do arquivo de uma imagem apenas por 

este tipo de processo é significativamente menor que o realizado por processos explícitos de 

compressão, como o JPEG. 

O interesse desta dissertação não é criar um novo processo de compressão que obtenha 

altas taxas de compactação, e sim, criar um meio de codificação/representação que possibilite 
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armazenar o LARFSOM e as propriedades espaciais dos pixels da imagem segmentada. A intenção é 

recuperar o mapa treinado ou a imagem já segmentada a qualquer momento. É interessante que este 

formato de representação possibilite alguma redução em relação ao tamanho original de imagem, para 

facilitar seu armazenamento, contudo não é objetivo desta dissertação conseguir taxas de compressão 

tão altas quanto a dos trabalhos citados na Seção 3.2.2.3. 

Um formato de armazenamento como o usado em imagens de paleta de cores mostra-se 

interessante para nossos requisitos. Um exemplo deste tipo de formato foi implementado com sucesso 

em hardware por Sudha [42], obtendo altas velocidades de compressão e descompressão. Tal formato 

é bem semelhante ao BMP indexado, ou BMP com paleta de cores. 

Em imagens true color ou 24 bits, cada pixel da imagem é representado por 3 bytes (24 

bits) sendo um byte para cada componente do sistema RGB. Em imagens 8 ou 4 bits, por exemplo, 

apenas 256 e 16 cores são possíveis de serem representadas por tais imagens, respectivamente. Cada 

pixel armazena, nesse tipo de imagem, o índice da paleta de cores que indica que cor tem este pixel. 

Assim, as cores da paleta têm 3 bytes para serem representadas, mas os pixels usam bem menos 

espaço para endereçar a paleta. Esse tipo de imagem foi discutido na Seção 2.1.1. 

Logo, em imagens indexadas três elementos são salvos em seus formatos de 

armazenamento em disco: o cabeçalho, a paleta de cores e os pixels indexados. Podemos tirar proveito 

deste tipo de representação para armazenarmos o mapa treinado, com seus pesos e conexões, e a 

informação dos pixels da imagem. De maneira análoga, teríamos três elementos constituintes para esta 

codificação: o cabeçalho, o mapa LARFSOM e os pixels indexados. O mapa LARFSOM treinado 

contém em seus pesos as cores que irão compor a paleta de cores utilizada no processo de 

segmentação/quantização, ou seja,  o mapa corresponde à paleta. Deste modo, as informações extras 

seriam apenas as conexões do mapa, usando a mesma forma de codificação que imagens indexadas. 

De modo mais claro, a codificação proposta é composta de: 

• Cabeçalho, que informa as dimensões da imagem, o tamanho do mapa (quantos 

nodos ou cores), onde começa a informação armazenada sobre o mapa no arquivo, 

e onde começa a informação dos pixels indexados no arquivo. Por facilidade de 

futuros aprimoramentos ao algoritmo de compressão/codificação o cabeçalho de 

imagens BMP foi utilizado. 

• Mapa LARFSOM (faz o papel da paleta), ou seja, seus pesos que indicam os 

valores RGB, 3 bytes ao todo, e em seguida as conexões de cada nodo. A 

seqüência vai do primeiro nodo ao último. Não há repetição das conexões. Se o 

segundo nodo, por exemplo, se liga ao quarto, não é preciso que a informação do 
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quarto nodo indique que ele se liga ao segundo. Para representação de até 255 

conexões, 1 byte é usado para indexação e seu último número, ou seja, o elemento 

255 representa o fim da informação das conexões do nodo corrente. Este elemento 

de marcação é necessário para sabermos em que momento as informações de um 

nodo terminam e começam as do próximo. Para um mapa com mais ou menos 

nodos um número menor ou maior que 8 bits pode ser usado na codificação de 

cada conexão, otimizando o espaço disponível, mas sempre o último número da 

codificação será usado como marcador. Como cada elemento da paleta é um nodo, 

a informação indicada pelo valor da conexão é um outro endereço na paleta que 

corresponde a outro nodo. 

• Pixels, a informação dos pixels indexados é bem simples. Estes armazenam um 

valor que indica um ponto da paleta que define sua cor. Se houverem 255 cores 

possíveis, esses pixels terão que armazenar 1 byte de informação. Não há 

marcação entre os pixels, estes são armazenados em seqüência. As limitações de 

linhas e colunas são obtidas pela informação do cabeçalho e pela contagem dos 

pixels. 

Para um mapa com menos de 255 nodos teríamos a codificação apresentada na Tabela 5. 

Como se pode verificar haverá muita informação redundante nos dados dos arcos e dos pixels no 

formato proposto. Uma codificação posterior pode ser usada a exemplo de Huffman [4], para se atingir 

uma taxa de compressão elevada. Contudo, tal tarefa fica como uma proposição para trabalhos futuros. 

Apenas, no nível de visualização da compressão que poder-se-ia obter com tal tipo de codificação 

posterior, utilizamos uma compactação tipo ZIP convencional, para ilustrar que há bastante 

informação redundante que pode ser compactada. Os resultados detalhados do formato de 

representação/compactação proposto com ou sem a compactação ZIP posterior podem ser analisados 

no próximo capítulo. 
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Tabela 5 - Codificação de uma Imagem e um Mapa com Menos de 255 Nodos. 

Cabeçalho 

assinatura  (Bytes 0 e 1) 
char res  (Byte 2) 
reserved  (Bytes 3-6) 
begin_img  (Bytes 7-10) 
biHeader  (Bytes 11-14) 
biWidth  (Bytes 15-18) 
biHeight  (Bytes 19-22) 
biplanes  (Bytes 23-26) 
bpp  (Bytes 27-30) 
biSize  (Bytes 31-34) 
biCompression  (Bytes 35-38) 
biSizeImageCompressed  (Bytes 39-42) 
biClrUsed  (Bytes 43-46) 
biClrImportant  (Bytes 47-50) 

Mapa 

Peso_R (1 byte) 
Peso_G (1 byte) 
Peso_B (1 byte) 
Arco (1 byte) 
Arco (1 byte) 
... 
Arco (1 byte) 
Marcação de fim de informação do nodo 1 (1byte) 
. 
. 
. 
Peso_R (1 byte) 
Peso_G (1 byte) 
Peso_B (1 byte) 
Arco (1 byte) 
Arco (1 byte) 
... 
Arco (1 byte) 
Marcação de fim de informação do nodo n (1byte) 
 

Pixels 

Pixel (1 byte) 
Pixel (1 byte) 
Pixel (1 byte) 
. 
. 
. 
Pixel (1 byte) 

 

Aqui uma breve análise é feita através da figura Flowers usada na ilustração da 

compressão do formato JPEG na Seção 2.1.4.1. A figura usada no teste tem 24 bits por pixel (200x145 

pixels) requer 85Kbytes para ser salva em disco sem compressão, Figura 24 (a). A figura resultante da 

segmentação por cor tem 33 cores e 28,5Kbytes, Figura 24 (b). Observar que mesmo com a 

informação do mapa e da imagem armazenadas no arquivo final, houve redução significativa em 

relação ao tamanho da imagem original. Se acrescentarmos uma compactação tipo ZIP ao arquivo 
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codificado o seu tamanho se reduz para 9,07Kbytes, comprovando que há muita redundância que 

poderia ser compactada com alguma codificação posterior como sugerido. 

  
(a) (b) 

Figura 24 - (a) Imagem Flowers original com 85Kbytes, (b) imagem segmetnada para 33 cores e 
codificada como proposto tem seu tamanho reduzido para 28,5Kbytes. 

4.5 Discussão Final e Contribuições 

Em resumo as principais contribuições do modelo LARFSOM são: número adaptativo de nodos, que 

possibilita o ajuste automático do mapa ao número variado de cores de cada imagem; topologia 

variável com formação de vizinhanças n-dimensionais, propiciando que o mapa tenha uma maior 

distribuição espacial dos seus nodos, levando a protótipos com elevado grau de variância; inserção de 

novos nodos baseada em uma medida de similaridade dos protótipos existentes em relação ao padrão 

de entrada, aferida por meio de campo receptivo; e, remoção de nodos com informações não 

significativas ao final do treinamento, o que permite a eliminação de informações estatisticamente 

insignificantes que foram incorporadas durante o treinamento.  

Novos nodos são inseridos no mapa quando os protótipos existentes não representam 

adequadamente a informação do padrão de entrada em questão. Para determinar o grau de semelhança 

dos nodos existentes ao padrão de entrada, um limiar de ativação baseado em uma função de base 

radial é calculado. Diferentemente do mapa GWR que utiliza apenas a informação do nodo vencedor 

para calcular a ativação e definir se um novo nodo deve ser adicionado ao mapa, o mapa LARFSOM 

usa a informação relativa aos três nodos vencedores. Tal modificação induz a um valor de ativação 

localmente sintonizado. Para tanto, um campo receptivo é calculado assim como em funções de base 

radial, o que quantifica a relação dos três nodos vencedores com o padrão de entrada e influencia o 

limiar de ativação, tornado-o mais sensível à configuração da vizinhança local. Portanto, se a bacia de 

atração formada pelos três nodos vencedores for representativa em relação ao padrão de entrada, 

mesmo que o nodo vencedor não esteja suficientemente próximo ao padrão, não será adicionado um 
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novo nodo. Por outro lado, se a bacia de atração não for representativa, mesmo que o nodo vencedor 

esteja bem próximo ao padrão de entrada, um novo nodo será adicionado. O objetivo é tentar manter 

aproximadamente constante a distribuição espacial dos nodos no espaço de probabilidade dos padrões 

de treinamento, levando a uma variação mais uniforme entre protótipos aprendidos. 

Outra contribuição interessante é a taxa de aprendizado função do número de vitórias de 

cada nodo, a qual se torna constante após um número de vitórias estipulado, para evitar atingir valores 

irrisórios caso o mapa seja treinado on-line por longos períodos e a taxa ficasse decaindo 

indefinidamente. Os nodos com informações estatisticamente insignificantes são removidos apenas ao 

final do treinamento para reduzir o custo computacional por iteração. Tais nodos são caracterizados 

pela ausência de arestas, ou seja, de vizinhos, e estão desconectados de todos os demais. Tal fato 

indica que após suas inserções no mapa nenhum nodo próximo a eles foi vencedor, denotando a baixa 

distribuição de probabilidade da região em que esses nodos se encontram. 

Adicionalmente, o mapa LARFSOM realiza segmentação por cor e borda tornando-o útil 

para emprego em problemas de reconhecimento automático de imagens na etapa de segmentação. O 

emprego de nodos RBF em conjunto com o mapa LARFSOM, possibilita que o modelo LARFSOM-

RBF faça classificação dos pixels quanto a serem de bordas, sem a necessidade de treinamento dos 

nodos RBF. Tanto a utilização dos nodos RBF formando uma rede em dois estágios, quanto a ausência 

de uma fase explicita de treinamento destes nodos, são contribuições propostas. 

 



 

Capítulo 5 

Resultados e Discussões 

Neste capítulo, os resultados alcançados pelo modelo neural proposto LARFSOM são apresentados e 

discutidos. Os resultados estão divididos em três seções: 5.1 Segmentação de Cor, 5.2 Segmentação de 

Borda e 5.3 Representação e Compactação.  

Para segmentação de cor, testes com imagens do mundo real em diferentes níveis de 

complexidade são feitos. Outros modelos neurais implementados como SOM, FS-SOM e GNG são 

usados para comparação. Resultados comparativos da distribuição de cores no espaço 3D RGB  para 

os quatro modelos citados são ilustrados, seguidos de testes de desempenho considerando a velocidade 

de processamento. Por fim, comparações com técnicas de processamento de imagens são realizadas. 

Para segmentação de borda, imagens com diferentes níveis de complexidade são 

segmentadas e comparações com técnicas de processamento de imagens são realizadas. 

Já para representação e compactação, os resultados do formato proposto para 

armazenamento do mapa treinado e da imagem segmentada são ilustrados. Comparações com o 

formato de compactação JPEG são apresentados. 

5.1 Segmentação de Cor 

Nesta seção temos os resultados do modelo proposto em termos de segmentação de cor para oito 

imagens do mundo real, a saber: house1, pepper, Lena e baboon que são apresentadas na Figura 25 

                                                      
1 House, Lena, pepper e baboon foram coletadas na USC-SIPI Image Database: http://sipi.usc.edu/database/. 
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(a)(b)(c)(d), respectivamente; e, flowers2, sailboat, pens e yacht que são apresentadas na Figura 26, 

(a)(b)(c)(d), respectivamente. 

 

   
(a)                                                                            (b) 

   
(c)                                                                           (d) 

Figura 25 - As imagens originais usadas no teste do algoritmo proposto: (a) house, (b) pepper, 
(c) Lena e (d) baboon. 

O nível de complexidade para segmentação de cor das imagens tem escala crescente. Na 

Figura 25, a imagem house (256x256 pixels) é a mais simples das quatro com 33925 cores, sendo 

poucas contrastantes e dominantes. Pepper (512x512 pixels) tem 183525 cores e mais cores 

dominantes, contudo as bordas dos objetos são bem definidas pelas variações de cor. Lena (512x512) 

tem 148279 cores e apenas algumas dominantes e similares, o que torna sua segmentação mais difícil 

                                                      
2 Flowers, sailboat, pens e yacht foram coletadas em ImageProcessing / VideoCodecs / Programming website: 
http://www.hlevkin.com/default.html#testimages 
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que nos casos anteriores. Baboon (512x512) tem 230427 cores e muitas variações suaves e abruptas de 

cor, sendo a mais difícil de segmentar das quatro. 

  
(a)                                                                                 (b) 

  
(c)                                                                                 (d) 

Figura 26 - Imagens usadas nos testes dos mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e GNG: (a) 
flowers, (b) sailboat, (c) pens, (d) yacht. 

Na Figura 26, Flowers (500x362 pixels) tem 89648 cores com muitas delas dominantes 

com características diferentes, sendo a imagem de mais fácil segmentação. Sailboat (512x512) tem 

168627 cores e menos cores dominantes e contrastantes que flowers. Pens (512x480) tem 121057 e 

variações suaves de cor na região das canetas, tendo uma complexidade mais alta que sailboat. Por 

fim, yacht (512x480) tem 150053 cores e muitas delas contrastantes e dominantes, sendo muito difícil 

de segmentar. 

A razão de pico do sinal-ruído, peak signal-to-noise ratio (PSNR) [8], é a métrica 

utilizada para avaliar a qualidade das imagens segmentadas em comparação com as imagens originais 
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e foi escolhida por ser amplamente difundida na literatura de segmentação. O calculo do PSNR é 

definido a seguir: 
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onde, Xj e X’j são os valores dos pixels original e quantizado, respectivamente, e Nt é o número total de 

pixels da imagem. 

Quanto mais alto o valor PSNR melhor a qualidade da imagem gerada, usualmente é 

aceito que um PSNR acima de 30 indica uma alta qualidade [8] [28]. O PSNR avalia o grau de 

similaridade da imagem final com a original com base no MSE entre os pixels dessas imagens. É 

oportuno salientar, que imagens com mais cores finais terão valores de PSNR maiores, fruto de sua 

maior semelhança com as imagens originais, contudo isto não assegura que elas tiveram seus objetos 

melhor segmentados. Logo, é adequado comparar valores de PSNR para imagens com número de 

cores próximo ou iguais nas tarefas de segmentação. 

O principal objetivo da segmentação por cor é unificar em uma só cor, áreas de cores 

similares, pois estas geralmente indicam um mesmo objeto. Variações de cor para um mesmo objeto 

são em geral função de reflexões e efeitos de luz. Assim, mesmo uma pimenta na imagem pepper 

tendo a mesma cor por inteiro, fruto de efeitos de luz pode aparentar ter níveis diferentes de cor. 

Os parâmetros utilizados para o treinamento do mapa LARFSOM na tarefa de 

segmentação de cor dessas imagens foram: fρ =0,05, 3,0=ε , md =100. Os valores de corte 

escolhidos ( Ta ) foram 2,65, 1,65, e 1,0. O processo de geração de cores por interpolação foi testado na 

imagem gerada utilizando valor de corte de 2,65. Os parâmetros foram escolhidos empiricamente após 

testes com diferentes combinações de parâmetros, sendo esses os que apresentaram resultados 

interessantes para todas as imagens testadas. Como critério de convergência foi usado a Equação (55) 

do algoritmo LARFSOM, com emin=10-4. 

Da Figura 27 à Figura 34 são apresentados os resultados da segmentação por cor do 

LARFSOM. Da Tabela 6 à Tabela 13 são expostos mais detalhes como valores de corte, o uso ou não 

de interpolação e outros parâmetros de treinamento, assim como os resultados obtidos. 
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(a)                                                                            (b) 

  
(c)                                                                             (d) 

Figura 27 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem house.  

Tabela 6 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem House. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 977 29,49 12 12 
(b) 2,65 Sim 977 31,67 12 3109 
(c) 1,65 Não 157 25,29 5 5 
(d) 1,0 Não 32 19,45 2 2 
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(a)                                                                              (b) 

  
(c)                                                                              (d) 

Figura 28 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem pepper. 

Tabela 7 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Pepper. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 9018 28,12 26 26 
(b) 2,65 Sim 9018 30,60 26 12140 
(c) 1,65 Não 236 21,26 5 5 
(d) 1,0 Não 222 20,10 4 4 
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(a)                                                                               (b) 

  
(c)                                                                               (d) 

Figura 29 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem Lena.  

Tabela 8 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Lena.  

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 434 26,94 9 9 
(b) 2,65 Sim 434 28,86 9 5266 
(c) 1,65 Não 117 23,57 4 4 
(d) 1,0 Não 73 21,64 3 3 
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(a)                                                                                (b) 

  
(c)                                                                                (d) 

Figura 30 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem baboon. 

Tabela 9 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Baboon. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 2453 25,98 26 26 
(b) 2,65 Sim 2453 28,64 26 23404 
(c) 1,65 Não 364 21,47 7 7 
(d) 1,0 Não 224 19,39 4 4 
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(a)                                                                                (b) 

  
(c)                                                                                (d) 

Figura 31 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem flowers. 

Tabela 10 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Flowers. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 5891 27,43 44 44 
(b) 2,65 Sim 5891 29,88 44 25524 
(c) 1,65 Não 2636 24,82 16 16 
(d) 1,0 Não 1690 19,17 7 7 
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(a)                                                                                (b) 

  
(c)                                                                                (d) 

Figura 32 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem sailboat. 

Tabela 11 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Sailboat. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 14692 26,55 20 20 
(b) 2,65 Sim 14692 28,55 20 9015 
(c) 1,65 Não 437 24,45 6 6 
(d) 1,0 Não 107 22,68 4 4 
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(a)                                                                                (b) 

  
(c)                                                                                (d) 

Figura 33 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem pens. 

Tabela 12 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem pens. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 1119 28,29 21 21 
(b) 2,65 Sim 1119 31,31 21 11393 
(c) 1,65 Não 599 24,74 9 9 
(d) 1,0 Não 122 18.42 3 3 
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(a)                                                                                (b) 

  
(c)                                                                                (d) 

Figura 34 - Segmentação de cor pelo LARFSOM para a imagem yacht. 

Tabela 13 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Yacht. 

Imagem aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
(a) 2,65 Não 618 27,00 16 16 
(b) 2,65 Sim 618 29,32 16 11746 
(c) 1,65 Não 364 24,35 8 8 
(d) 1,0 Não 262 21,54 5 5 

 

O mapa LARFSOM não precisou de muitas iterações para capturar as distribuições de cor 

das imagens testadas. Imagens com 262144 pixels, usando Ta =2,65, precisaram de menos de 15000 

iterações para serem aprendidas. Ou seja, apenas 15000 dos 262144 pixels da imagem necessitaram 

ser apresentados durante o treinamento. Apesar da rápida convergência, LARFSOM pôde determinar 

as cores mais significantes satisfatoriamente, ver Figura 27 à Figura 34. 
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O número adaptativo de nodos mostrou-se como uma característica promissora. Dois 

nodos foram suficientes para distinguir a casa do plano de fundo na imagem house. Pepper foi 

facilmente segmentada, dado suas variações abruptas de cor, com 4 ou 5 nodos. Também, 4 nodos 

foram suficientes para segmentar a maior parte dos objetos em Lena. A segmentação de baboon foi 

obtida relativamente bem com 4 nodos. Flowers por ter muitas cores distintas e dominantes precisou 

de 14 nodos para ser bem segmentada. Sailboat e pens foram satisfatoriamente segmentadas com 4 e 9 

nodos, respectivamente. Os valores PSNR foram satisfatórios perante a intensa redução de cor 

ocorrida no processo de segmentação. Observa-se que conforme aumenta a complexidade da imagem 

em termos de número de cores e distinção entre as cores o mapa tende a aumentar. 

Para valores menores de cores haverá maior unificação de áreas com variações suaves de 

cor em torno de uma única cor, sendo este o efeito desejado na segmentação por cor. É possível 

observar que tal objetivo foi atingido para as imagens testadas quando poucos nodos foram usados. 

O uso de interpolação na geração de novas cores, além das da paleta, mostrou o resultado 

esperado quanto à melhoria da qualidade da imagem final. Contudo, a título de segmentação de cor 

esse processo leva a piores resultados, pois muitas cores significam muitos objetos finais. Fica o 

interesse de melhor explorar os recursos de interpolação de cores para tarefas de reconstrução de 

imagens de alta qualidade a título de trabalho futuro. 

5.1.1 Testes com Outros Parâmetros 

Nesta seção outros parâmetros para o mapa LARFSOM são testados: 4,0=ε , 06,0=fρ , e md =100. 

Valores de ativação ( Ta ) de  3,0, 2,0, e 1,25, e interpolação de cor para a segmentação com  0,3=Ta .  

As quatro imagens da Figura 25 foram novamente usadas. Como critério de convergência foi usado a 

Equação (55) do algoritmo LARFSOM, com emin=10-4. 

Da Tabela 14 à Tabela 17 as informações sobre os novos parâmetros e resultados obtidos 

para as imagens house, pepper, Lena e baboon, respectivamente, são apresentados. 

Tabela 14 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem House com 

Outros Parâmetros. 

aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
3,0 Não 2137 31,02 15 15 
3,0 Sim 2137 33,05 15 3580 
2,0 Não 593 26,43 8 8 
1,25 Não 589 25,30 5 5 
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Tabela 15 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Pepper com 

Outros Parâmetros. 

aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
3,0 Não 16784  28,97 33 33 
3,0 Sim 16784 31,27 33 13000 
2,0 Não 29114  26,88 20 20 
1,25 Não 330 22,75 6 6 

 

Na Tabela 14 e na Tabela 15 vemos pelos resultados apresentados que o mapa LARFSOM 

tende a crescer em tamanho e levar mais tempo para convergir quando a complexidade de 

segmentação aumenta. Fato desejado que ocorra e motivo pelo qual um modelo adaptativo é melhor 

indicado para segmentação de cor. 

Tabela 16 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Lena com Outros 

Parâmetros.  

aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
3,0 Não 1809 29,06 16 16 
3,0 Sim 1809 30,97 16 6446 
2,0 Não 188 24,35 5 5 
1,25 Não 219 23,53 4 4 

Tabela 17 - Parâmetros e Resultados da Segmentação por Cor da Imagem Baboon com 

Outros Parâmetros. 

aT  Interpolação Iterações PSNR Nodos Cores 
3,0 Não 5282 27,40 40 40 
3,0 Sim 5282 29,74 40 26851 
2,0 Não 3270 24,69 17 17 
1,25 Não 271 20,75 6 6 

 

Como observado LARFSOM precisou de poucas iterações novamente para convergir, 

ainda assim, atingindo bons resultados quanto aos valores PSNR. A interpolação levou novamente a 

imagens finais de melhor qualidade, mas como dito dificultando o processo de segmentação. 

5.1.2 Comparação com os Modelos Neurais SOM, FS-SOM e GNG 

Os modelos neurais de Mapas Auto-organizáveis, SOM, FS-SOM e GNG, apresentados na Seção 

2.2.2, foram implementados no intuito de se estabelecer comparações com o LARFSOM na tarefa de 

segmentação por cor. As quatro imagens apresentadas na Figura 26, flowers,  sailboat,  pens e  yacht, 

foram usadas. 
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Os parâmetros utilizados para o treinamento dos diferentes modelos foram escolhidos 

empiricamente através de variações de parâmetros que levaram a bons resultados. O critério de 

convergência foi o mesmo para todos os mapas, a Equação (55) do algoritmo LARFSOM, com 

emin=10-4, ou o número máximo de 100000 iterações. 

- LARFSOM: fρ =0,05, 3,0=ε , md =100, e Ta =1,65 para forçar um número final de nodos pequeno. 

- SOM e FS-SOM: número de nodos iguais aos do LARFSOM, �0=0,5, �0= 0,2 e 0,1.  

- GNG: qualquer número de nodos ou número de nodos iguais aos do LARFSOM, 05,0=bε , 

0006,0=nε , intervalo de inserção de nodos de 1000 iterações, moduladores de erros 5,0=α  e 

0005,0=β . 

Da Figura 35 à Figura 38 são apresentados os resultados obtidos por LARFSOM, SOM, 

FS-SOM, e GNG para as imagens da Figura 26. Da Tabela 18 à Tabela 21 são expostos mais detalhes 

sobre os testes.  
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(a)                                                                                  (b) 

  
(c)                                                                                  (d) 

Figura 35 - Resultados dos mapas (a) LARFSOM, (b) SOM, (c) FS-SOM  e (d) GNG para a 
imagem flowers. 

Tabela 18 - Resultados da Segmentação de Cor dos Mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e 

GNG para a Imagem Flowers. 

Rede Imagem Parâmetros Nodos Iterações PSNR 
LARFSOM (a) 

Ta =1,65 16 2636 24,82 
(b) �0= 0,2 16 34522 25,03 SOM 
- �0= 0,1 16 18064 21,95 
- �0= 0,2 16 905 20,49 FS-SOM 
(c) �0= 0,1 16 892 20,50 
- Número de nodos 

livre 
101 100000 

(não convergiu) 
32,02 GNG 

(d) Número de nodos 
limitado 

16 100000 
(não convergiu) 

25,01 
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(a)                                                                                   (b) 

  
(c)                                                                                   (d) 

Figura 36 - Resultados dos mapas (a) LARFSOM, (b) SOM, (c) FS-SOM  e (d) GNG para a 
imagem sailboat. 

Tabela 19 - Resultados da Segmentação de Cor dos Mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e 

GNG para a Imagem Sailboat 

Rede Imagem Parâmetros Nodos Iterações PSNR 
LARFSOM (a) 

Ta =1,65 6 437 24,45 
(b) �0= 0,2 6 15766 24,36 SOM 
- �0= 0,1 6 4066 21,12 
(c) �0= 0,2 6 389 21,69 FS-SOM 
- �0= 0,1 6 304 21,47 
- Número de nodos 

livre 
101 100000 

(não convergiu) 
32,55 GNG 

(d) Número de nodos 
limitado 

6 100000 
(não convergiu) 

24,49 
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(a)                                                                                    (b) 

  
(c)                                                                                    (d) 

Figura 37 - Resultados dos mapas (a) LARFSOM, (b) SOM, (c) FS-SOM  e (d) GNG para a 
imagem pens. 

Tabela 20 - Resultados da Segmentação de Cor dos Mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e 

GNG para a Imagem Pens 

Rede Imagem Parâmetros Nodos Iterações PSNR 
LARFSOM (a) 

Ta =1,65 9 599 24,74 
(b) �0= 0,2 9 22383 24,88 SOM 
- �0= 0,1 9 13504 20,55 
- �0= 0,2 9 914 21,47 FS-SOM 
(c) �0= 0,1 9 449 21,68 
- Número de nodos 

livre 
101 100000 

(não convergiu) 
34,71 GNG 

(d) Número de nodos 
limitado 

9 100000 
(não convergiu) 

25,11 
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(a)                                                                                     (b) 

  
(c)                                                                                     (d) 

Figura 38 - Resultados dos mapas (a) LARFSOM, (b) SOM, (c) FS-SOM  e (d) GNG para a 
imagem yacht. 

Tabela 21 - Resultados da Segmentação de Cor dos Mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e 

GNG para a Imagem Yacht 

Rede Imagem Parâmetros Nodos Iterações PSNR 
LARFSOM (a) 

Ta =1,65 8 364 24,35 
(b) �0= 0,2 8 23707 23,93 SOM 
- �0= 0,1 8 3851 20,07 
(c) �0= 0,2 8 306 23,29 FS-SOM 
- �0= 0,1 8 270 21,72 

GNG - Número de nodos 
livre 

101 100000 
(não convergiu) 

33,13 

 (d) Número de nodos 
limitado 

8 100000 
(não convergiu) 

24,30 
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O LARFSOM mostrou rápida convergência, auto-adaptação apropriada e bons valores de 

PSNR. Em média menos de 0,5% dos pixels das imagens (aleatoriamente sorteados) precisaram ser 

apresentados para o mapa LARFSOM para que fosse gerado um entendimento coerente da 

distribuição das cores das imagens testadas. 

SOM também apresentou bons valores de PSNR, mas com um número significativamente 

maior de iterações no treinamento. FS-SOM teve rápida convergência, contudo levando aos piores 

resultados em PSNR. A rede GNG não convergiu em nenhum experimento, atingindo o número 

máximo de iterações. Com número muito maior de nodos finais a rede GNG teve os melhores 

resultados em PSNR, atingindo o número máximo de iterações. 

Para comparações mais justas com a rede GNG, um último teste foi realizado com o 

LARFSOM, o qual foi treinado com os seguintes parâmetros: fρ =0,05, 3,0=ε , md =100, e 

Ta =4,65.  O valor alto do limiar de ativação é para forçar o mapa LARFSOM a atingir o número de 

101 nodos obtido pela rede GNG. Após 92631 iterações LARFSOM atingiu os 101 nodos encerrando 

o treinamento e obteve uma PSNR de 33,08 para a imagem do yacht, resultado bem próximo ao obtido 

pela rede GNG após 100000 iterações, com PSNR de 33,13. 

5.1.3 Comparação da Distribuição das Cores das Paletas 

Os mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e GNG foram analisados quanto à distribuição de cor de suas 

paletas. A imagem sailboat foi utilizada e os parâmetros escolhidos foram: 

- LARFSOM: fρ =0,05, 3,0=ε , md =100, e 65,4=Ta  para forçar um alto número final de nodos. 

- SOM e FS-SOM: Mesmo número de nodos que LARFSOM, �0=0,5 e �0= 0,2.  

- GNG: Mesmo número de nodos que LARFSOM, 05,0=bε , 0006,0=nε , intervalo de inserção de 

nodos de 1000 iterações, moduladores de erros 5,0=α  e 0005,0=β . 

O critério de convergência para todos os mapas foi a Equação (55) do algoritmo LARFSOM, com 

emin=10-4, ou o número máximo de 100000 iterações. 

A Figura 39 apresenta as quatros paletas de cores produzidas pelos quatro mapas em 

questão, cujos detalhes dos resultados são expostos na Tabela 22. LARFSOM e GNG produzem 

mapas topológicos com vizinhanças n-dimensionais durante seus treinamentos, o que dificulta a 

visualização das informações aprendidas em 2D. Para visualização da paleta de cores em 2D seus 

nodos foram ordenados da esquerda para a direita e de cima para baixo em relação a suas ordens de 
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criação e não em relação a suas vizinhanças. SOM e FS-SOM têm mapas topológicos fixos e de duas 

dimensões, assim as paletas de cores abaixo representam a distribuição de cor em relação à vizinhança 

de seus nodos. 

   
(a)                                       (b) 

  
(c)                                       (d) 

Figura 39 - Paletas de cores dos mapas (a) LARFSOM, (b) SOM, (c) FS-SOM  e (d) GNG  para 
a imagem sailboat. 

SOM e FS-SOM por manterem a ordem topológica dos dados em relação a sua vizinhança 

e pela influência do nodo vencedor ser forte nos nodos próximos, têm em suas paletas variações 

suaves de cor entre os nodos, o que reduz o número de variação de cores. A influência do nodo 

vencedor em relação aos vizinhos é menor na rede GNG e nula na rede LARFSOM, resultando em 

paletas com cores mais variadas. Esta característica pode ser bem aproveitada quando usado 

interpolação de cores das paletas para geração de novas cores. 

Tabela 22 - Resultados dos Mapas LARFSOM, SOM, FS-SOM e GNG para a Imagem 

Sailboat com Intuito de Análise das Paletas de Cores. 

Rede Imagem Parâmetros Nodos Iterações PSNR 
LARFSOM (a) 

Ta =4,65 64 9140 30,67 
SOM (b) �0= 0,2 64 31232 30,07 
FS-SOM (c) �0= 0,2 64 813 26,84 
GNG (d) Número de nodos 

limitado 
64 100000 

(não convergiu) 
31,44 

A Figura 40 mostra as cores originais (a) da imagem sailboat no espaço 3D RGB e as 

cores das paletas formadas pelo treinamento dos mapas LARFSOM (b), SOM (c), FS-SOM (d) e GNG 

(e). 
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(a) 

  
(b)                                       (c) 

  
(d)                                       (e) 

Figura 40 - Cores (a) da imagem sailboat no espaço 3D RGB e cores das paletas formadas pelo 
treinamento dos mapas (b) LARFSOM, (c) SOM, (d) FS-SOM, e (e) GNG. 
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As cores da paleta do LARFSOM distribuem-se melhor no espaço 3D RGB com respeito 

às cores originais da imagem sailboat, ver Figura 40. Os mapas GNG, SOM e FS-SOM tiveram 

resultados piores e decrescentes na ordem citada. Este fato mostra que para a imagem testada o mapa 

LARFSOM apresentou maior liberdade na distribuição espacial de seus nodos, característica que leva 

à formação da paleta de cores com maior variação. Fato que é importante na segmentação de cor, dado 

que as distribuições de cor das imagens podem ser bem espaçadas e até mesmo ocupar regiões 

desconectadas. Logo, se observa que o LARFSOM ao melhor preencher a região espacial da 

distribuição de cor original da figura, induz mapeamentos adequados. 

5.1.4 Testes de Desempenho 

A característica mais significativa do LARFSOM é sua rápida convergência com valores de PSNR 

satisfatórios. A Tabela 23 mostra os resultados3 em relação ao tempo de CPU de treinamento do 

LARFSOM comparado com os modelos SOM, FS-SOM e GNG. O critério de convergência para os 

mapas foi a Equação (55) do algoritmo LARFSOM, com emin=10-4, ou o número máximo de 100000 

iterações. Os parâmetros utilizados foram: 

- LARFSOM: fρ =0,05, 3,0=ε , md =100, e 5,2=Ta , 0,5=Ta  para forçar um número final de nodos 

alto. 

- SOM e FS-SOM: Mesmo número de nodos que LARFSOM, �0=0,5 e �0= 0,2.  

- GNG: Mesmo número de nodos que LARFSOM, 05,0=bε , 0006,0=nε , intervalo de inserção de 

nodos de 1000 iterações, moduladores de erros 5,0=α  e 0005,0=β . 

Tabela 23 - Comparação Entre o Tempo de CPU para Treinamento dos Mapas LARFSOM, 

SOM, FS-SOM e GNG para Imagem Lena. 

Rede Parâmetros Nodos Iterações PSNR Tempo por 
Iteração (s) 

Tempo Total 
(s) 

Ta =2,5 12 1308 27,93 7,65E-06 0,01 LARFSOM 

Ta =5,0 26 1132 30,90 1,77E-05 0,02 
�0= 0,2 12 21095 25,55 1,47E-05 0,31 SOM 
�0= 0,2 26 23928 28,99 2,93E-05 0,70 
�0= 0,2 12 323 22,53 3,10E-05 0,01 FS-SOM 
�0= 0,2 26 417 22,96 4,80E-05 0,02 
Número limitado 
de nodos 

12 100000 
(não convergiu) 

28,29 
7,10E-06 

0,71 GNG 

Número limitado 
de nodos 

26 100000 
(não convergiu) 

31,26 
1,28E-05 

1,28 

                                                      
3 O computador usado nos testes foi um Pentium 4 com 2.66GHz e 512MB de RAM. 
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LARFSOM precisou de apenas 1308 e 1132 iterações para convergir quando treinada para 

imagem Lena, com tempos de treinamento de 0,01 e 0,02 segundos, produzindo 12 e 26 nodos, 

respectivamente. SOM precisou de 21095 (0,31 segundos) e 23928 (0,70 segundos) iterações para 

convergir para a mesma imagem, além de seu PSNR ter sido pior. FS-SOM converge rapidamente, 

mas com valores de PSNR muito baixos. Já o GNG apesar de ter os melhores valores de PSNR para 

12 e 26 nodos, tem seu tempo de treinamento, 0,71 e 1,28 segundos, bem elevado se comparado ao do 

LARFSOM, além de que mais uma vez o GNG não convergiu. Por outro lado, quanto ao tempo de 

CPU por iteração o mapa GNG foi o mais rápido, seguido pelos mapas LARFSOM, SOM e FS-SOM. 

Observa-se que os mapas GNG e LARFSOM, que apresentaram tempos de CPU por iteração bem 

próximos, têm os menores custos computacionais por iteração. Provavelmente porque em uma iteração 

de treinamento do mapa GNG apenas o nodo vencedor e seus vizinhos diretos têm seus pesos 

atualizados e, no caso do LARFSOM, apenas o nodo vencedor é atualizado. Os mapas SOM e FS-

SOM atualizam os pesos de um número muito maior de nodos a cada iteração. 

A característica do modelo LARFSOM em relação a seu rápido treinamento mostra ser 

apropriada para sistemas em tempo-real ou on-line, onde resultados precisos e rápidos necessitam ser 

obtidos em intervalos curtos e periódicos de tempo. LARFSOM foi o mapa mais rápido em 

treinamento e exceto pelo GNG teve os melhores resultados de PSNR. 

Em comparação com a rede SmArt proposta por Yeo et al. [45] o LARFSOM também 

atinge melhores resultados de PNSR e menor intervalo de convergência. Para Lena o SmArt atingiu 

um MSE de 562,29 (PSNR de 25,40) criando 12 nodos como visto no artigo citado. LARFSOM 

obteve PSNR de 27,93 para a mesma imagem com 12 nodos. Yeo et al. [45] mostram também que a 

rede SmArt precisa de 2 épocas4 para convergir adequadamente, enquanto que o mapa LARFSOM 

converge com 0,5% de uma época. Uma época de treinamento para a imagem de Lena requer 262144 

iterações e LARFSOM convergiu com 1308 iterações. 

5.1.5 Comparação com Técnicas de Processamento de Imagens 

Mesmo não sendo o foco desta dissertação, uma comparação entre o mapa LARFSOM para 

segmentação de imagens e algoritmos de processamento de imagens de softwares comerciais é feita 

aqui. Os algoritmos Corte Médio Otimizado (com parâmetros: cor mais próxima e difusão de erro), 

Octree Otimizado (cor mais próxima e difusão de erro) e Quantização por Variância Mínima (com e 

sem dithering) são testados. Esses algoritmos foram apresentados no Capítulo 3. 

                                                      
4 Uma época de treinamento é correspondente à apresentação de todos os pixels de uma imagem à rede. Uma 
iteração é apenas um ciclo de treinamento, onde apenas um pixel é apresentado. 
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Os resultados dos algoritmos de processamento de imagens e do LARFSOM podem ser 

vistos na Tabela 24. Os algoritmos Corte Médio Otimizado, Octree Otimizado e Quantização por 

Variância Mínima têm número final de cores fixo e que foi configurado para 16 cores. O LARFSOM 

obteve resultados superiores a todos estes algoritmos como mostram os valores de PSNR vistos na 

Tabela 24. Tal fato incentiva ainda mais a utilização de técnicas baseadas em redes neurais para 

processamento de imagens.  

Tabela 24 - Comparação Entre o Mapa LARFSOM e Técnicas de Processamento de 

Imagens para Segmentação de Cor da Imagem Lena 

Algortimo Parâmetros Nodos / Cores PSNR 
LARFSOM 

Ta =3,65 16 29,13 
Cor mais próxima 16 26,86 Optimized Median Cut 
Difusão de erro 16 24,58 
Cor mais próxima 16 26,41 Optimized Octree 
Difusão de erro 16 25,25 
Com dithering 16 25,77 Minimum Variance 

Quantization Sem dithering 16 28,59 

5.2 Segmentação de Borda 

A tarefa de segmentação de borda deve eliminar todas as informações de cor e preservar apenas as 

informações estruturais relevantes, isto é, apenas as regiões com mudanças significantes entre cores 

devem permanecer na imagem. O algoritmo de segmentação de borda proposto, o mapa LARFSOM-

RBF, foi aplicado às imagens house, pepper, Lena e baboon, que foram apresentadas na Figura 25. 

Primeiramente é feito o treinamento do mapa LARFSOM e depois os nodos RBF identificam os pixels 

de borda. 

Os parâmetros escolhidos para o treinamento do LARFSOM foram: fρ =0,05, 3,0=ε , 

md =100 com Ta =1,65 e para convergência emin=10-4. Os parâmetros para a segmentação de borda 

foram: � =0,80, e �=0,66. Esta combinação de parâmetros mostrou bons resultados para segmentação 

de diferentes imagens. 

Os pixels brancos indicam bordas e os pretos, regiões sem bordas. Os resultados obtidos 

pela segmentação de ambas as bordas horizontal e vertical adicionadas podem ser vistos na Figura 41.  
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(a)                                                                              (b) 

  
(c)                                                                             (d) 

Figura 41 - Resultados da segmentação de borda do modelo LARFSOM-RBF para as imagens 
(a) house, (b) pepper, (c) Lena  e (d) baboon. 

Nas imagens house e pepper a segmentação de borda foi bem precisa. Já Lena, em função 

de suas variações suaves de cor, tem maior complexidade para segmentação de borda, mas mesmo 

assim, as bordas mais relevantes foram salientadas. A segmentação de borda de baboon é mais fácil 

devido a suas mudanças bruscas de cores. 

Os parâmetros � e � permitem um ajuste fino na seletividade da segmentação de borda. 

Quanto maior �, maior é a seletividade do algoritmo, isto é, o crescimento de � leva a sensibilidade 

apenas de altos contrastes entre as cores. O parâmetro � controla o critério de seleção das espessuras 

das bordas. Altos valores de � induzem a uma maior influência de pixels locais levando a detecção de 

bordas mais finas. Ajustes foram feitos nos parâmetros para a segmentação por borda das imagens 
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Lena e pepper. Para �  = 0,50 o número de bordas selecionadas em Lena foi maior, uma vez que se 

aumentou a sensibilidade a cores menos contrastantes. Para � = 0,90, apenas as bordas localmente 

mais proeminentes permaneceram em pepper. Ambos os resultados são vistos na Figura 42. 

  
(a)                                                                              (b) 

Figura 42 - Segmentação de borda para (a) Lena com parâmetros �=0,80 e �=0,50 e para (b) 
pepper com �=0,90 e �=0,66. 

5.2.1 Comparação com Técnicas de Processamento de Imagens 

Uma das maiores dificuldades em tarefas de segmentação é a falta de métricas para a avaliação dos 

resultados [12]. No caso da segmentação por cor, o PSNR pode ser usado, mas na segmentação por 

borda, há carência de uma métrica, sendo os resultados apenas avaliados por observações meramente 

visuais.  

Para testes com os resultados da rede LARFSOM-RBF o filtro de Sobel [19] foi usado. 

Este filtro foi comentado na Seção 2.1.3. As imagens obtidas pela segmentação de borda usando o 

modelo proposto são colocadas ao lado das imagens geradas pelo filtro escolhido. As imagens testadas 

foram house, pepper, Lena e baboon. A Figura 43 e a Figura 44 ilustram os resultados. 
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(a)                                                                               (b) 

   
(c)                                                                               (d) 

Figura 43 - Comparação dos resultados (a)(c) do LARFSOM-RBF com o (b)(d) filtro de Sobel 
para as imagens house e peeper, respectivamente. 
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(a)                                                                               (b) 

   
(c)                                                                               (d) 

Figura 44 - Comparação dos resultados (a)(c) do LARFSOM-RBF com o (b)(d) filtro de Sobel 
para as imagens Lena e baboon, respectivamente. 

As imagens da Figura 43 (a)(c) e Figura 44 (a)(c) obtidas pelo LARFSOM-RBF são as 

mesmas da seção anterior com parâmetros de � =0,80, e �=0,66. O filtro de Sobel não tem parâmetros 

e as imagens da Figura 43 (b)(d) e da Figura 44 (b)(d) são compostas das adições das imagens filtradas 

horizontal e verticalmente. 

As unidades RBF podem determinar se um pixel particular é ou não de borda. O filtro de 

Sobel dá como resultado imagens onde os tons mais claros representam bordas e os mais escuros são 

áreas sem bordas. Os tons fornecidos variam em intensidade, cabendo ao usuário definir um limiar de 

corte para definir acima de que valor os pixels serão considerados de borda, sendo esta uma 

desvantagem do filtro de Sobel em relação à técnica proposta. 
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A intenção da segmentação de borda é salientar apenas as informações estruturais dos 

objetos nas imagens. Assim, deseja-se que suas bordas externas e apenas as bordas internas que 

dividem o objeto em sub-partes relevantes sejam salientadas. Caso um número excessivo de bordas 

seja encontrado internamente aos objetos, muitas pequenas partes destes serão identificadas, 

necessitando de uma fase posterior à segmentação para realizar fusão destas partes e se recompor os 

objetos. Assim, ao segmentar por cor a imagem house, não desejamos que todos os tijolos sejam 

encontrados e sim, que as bordas externas da casa sejam identificas além de outras informações de sua 

estrutura. O mesmo vale para pepper, onde deseja-se separar as pimentas, e não, analisar 

características de suas texturas.  

Nas imagens testadas podemos ver que house foi bem segmentada por ambas as técnicas, 

mas com peculiaridades diferentes. O modelo proposto identificou apenas as bordas mais salientes e 

conseguiu identificar bem o contorno da casa. Sobel identificou mais bordas referentes aos tijolos da 

casa, mas não identificou com clareza o topo da chaminé em relação ao céu, nem o lado esquerdo da 

casa. Em pepper, LARFSOM-RBF identificou melhor as bordas externas das pimentas ao centro, 

enquanto que Sobel se saiu melhor nas pimentas da parte inferior (bordas horizontais), mas pecou nas 

bordas do lado direito das pimentas (bordas verticais). Os resultados de Lena foram bem similares, em 

ambos os casos as bordas mais proeminentes foram identificadas. Sobel identificou melhor os 

contornos do chapéu e bordas internas dos objetos; LARFSOM-RBF identificou os contornos dos 

olhos e face, e menos bordas internas. Por último, baboon foi segmentada com sucesso por ambos as 

técnicas. LARFSOM-RBF identificou a parte inferior dos olhos, a lateral direita da bochecha e o 

contorno do nariz do babuíno em relação às bochechas, ao passo que Sobel não identificou estes 

elementos tão claramente. Por outro lado, o filtro de Sobel identificou com maior precisão as 

saliências internas da bochecha e os pêlos. 

Portanto, o algoritmo proposto mostrou atingir resultados promissores em segmentação de 

borda. Vale a pena ressaltar mais uma vez, que o algoritmo LARFSOM-RBF pode ter seu critério de 

seletividade ajustado conforme se deseje identificar bordas mais ou menos espessas e mais ou menos 

contrastantes, conforme demonstrado na Figura 42. 
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5.3 Representação e Compactação 

Como dito anteriormente no Capítulo 4, compactação não é o principal objetivo deste trabalho. O foco 

foi criar um formato para armazenar o mapa treinado e as informações da imagem segmentada em um 

arquivo único, dado que o próprio processo de redução de cores já assegura uma redução do tamanho 

da imagem final em relação à original. Portanto, não se fez comparações entre o formato proposto 

nesta dissertação e os modelos apresentados na Seção 3.2.2.3, contudo o formato JPEG foi comparado, 

por ser uma das abordagens de compressão mais aplicadas. Vale ressaltar que os trabalhos da Seção 

3.2.2.3 atingem taxas de compressão maiores e que foram projetados especificamente para esse fim ao 

contrário do proposto. 

O formato de codificação a ser usado foi proposto na Seção 4.4 e constitui  uma variação 

dos formatos usados em imagens indexadas, mais especificamente o BMP indexado. A diferença 

primordial é que no formato proposto o LARFSOM é salvo no lugar da paleta de cores do formato 

indexado. O arquivo salvo é composto de cabeçalho, mapa LARFSOM e pixels que indexam os nodos 

do LARFSOM, onde estão representadas as cores. 

Nesta seção os parâmetros para o mapa LARFSOM foram: fρ =0,05, 3,0=ε , e md =100. 

O valor de ativação Ta =6,0 foi escolhido para gerar muitos nodos. As mesmas quatro imagens da 

Figura 25 foram novamente usadas: house, pepper, Lena e baboon. Optou-se por usar uma 

compactação tipo ZIP para o arquivo final no intuito de comprovar a presença de redundância nos 

dados do formato proposto. Essa redundância poderia ser melhor codificada com a utilização de um 

codificador Huffman ou similar, mas essa tarefa fica para trabalhos futuros. O formato JPEG discutido 

na Seção 2.1.4.1 por apresentar altos níveis de compactação foi usado como comparação. O parâmetro 

para o JPEG foi q=50. A Tabela 25 apresenta os resultados obtidos.  

Observa-se que os resultados obtidos pelo formato proposto em termos de redução de 

tamanho foram significativos. As imagens house (192 KB), pepper (768 KB), Lena (768 KB) e 

baboon (768 KB) tiveram seus tamanhos reduzidos para 64,5 KB, 257KB, 256KB e 257KB, 

respectivamente. A compactação ZIP posterior comprova a presença de informações redundantes que 

poderiam ser codificadas de forma mais compacta. Lembramos que os arquivos gerados pelo formato 

proposto englobam tanto a imagem como o Mapa Auto-organizável. 

Como esperado em termos de compactação o formato JPEG foi bem superior, obtendo 

tamanhos de arquivos cerca de 10 vezes menor. Contudo, em relação aos valores de PSNR, ou seja, a 

qualidade das imagens geradas, o formato proposto foi bem superior para todas as imagens. Quando a 

compactação ZIP foi aplicada, o tamanho dos arquivos gerados pelo formato proposto caiu bastante, 
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aproximando-se mais do JPEG. Tal ocorrência sugere que a aplicação de uma compactação posterior 

levará a resultados promissores.  

É interessante mencionar que para vídeos ou seqüências de imagens com alto grau de 

semelhança um único mapa pode ser usado para representação de cores de todo o conjunto de 

imagens. Desta forma, uma maior compactação poderá ser obtida, como exposto por Sudha et al [42]. 

Tabela 25 - Resultados da Compactação do Formato Proposto e do JPEG 

Algoritmo Imagem 
(Tamanho) 

Parâmetros Nodos / 
Cores 

PSNR Tamanho Final 
(Tamanho ZIP) 

House 
(192 KB) 

Ta =6,0 62 35,14 64,5 KB 
(17,6 KB c/ ZIP) 

Pepper 
(768 KB) 

Ta =6,0 165 32,96 257 KB 
(130 KB c/ ZIP) 

Lena 
(768 KB) 

Ta =6,0 44 32,50 256 KB 
(82,5 KB c/ ZIP) 

LARFSOM 

Baboon 
(768 KB) 

Ta =6,0 216 31,75 257 KB 
(189 KB c/ ZIP) 

House 
(192 KB) 

q=50 20030 29,8 6,6 KB 

Pepper 
(768 KB) 

q=50 110745 29,25 25,6 KB 

Lena 
(768 KB) 

q=50 70949 32,02 23,7 KB 

JPEG 

Baboon 
(768 KB) 

q=50 153462 24,85 25,9 KB 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

A utilização de algoritmos inteligentes para segmentação é um campo rico em pesquisas nos dias 

atuais. Diferentes sistemas são propostos na literatura, alguns apresentando resultados interessantes, 

contudo, em geral estes não apresentam mecanismos de aprendizado rápidos, precisos e adaptativos. 

Nesta dissertação um rápido e robusto Mapa Auto-organizável chamado Mapa Auto-organizável com 

Campo Receptivo Adaptativo Local (LARFSOM), foi apresentado para atingir estes objetivos. As 

principais características e contribuições do modelo são: número adaptativo de nodos; topologia 

variável com formação de vizinhanças n-dimensionais; inserção de novos nodos baseada em uma 

medida de similaridade dos protótipos existentes em relação ao padrão de entrada aferida por meio de 

campo receptivo; remoção de nodos com informações não significativas ao final do treinamento; 

rápida convergência; baixo custo de processamento para o treinamento; e, formação de protótipos com 

elevado grau de variância. O campo receptivo é usado no cálculo do limiar de ativação, baseado em 

uma função de base radial, o que induz a um valor localmente sintonizado em processo similar ao dos 

nodos intermediários de uma rede RBF, tornando o limiar mais sensível à configuração da vizinhança 

local. A taxa de aprendizado é função do número de vitórias de cada nodo, a qual se torna constante 

após um número máximo de vitórias, para evitar atingir valores irrisórios caso o mapa seja treinado 

on-line por longos períodos. Adicionalmente, o mapa LARFSOM realiza segmentação por cor e borda 

tornando-o útil para emprego em problemas de reconhecimento automático de imagens na etapa de 

segmentação. 

As duas maiores contribuições do LARFSOM em relação a outros recentes e bem 

sucedidos modelos de segmentação, como o SmArt por exemplo, é a capacidade de segmentação de 

cor e borda totalmente através de aprendizado não-supervisionado e sua rápida convergência. Os 

demais modelos apresentam apenas um tipo de segmentação ou utilizam aprendizado supervisionado 

em alguns momentos. Ambas as características do LARFSOM o tornam apropriado para sistemas em 
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tempo-real ou on-line, onde resultados precisos e rápidos necessitam ser obtidos em intervalos curtos e 

periódicos de tempo.  

O processo de segmentação baseia-se em um modelo neural que opera em dois estágios. 

Para segmentação de cor a capacidade de agrupamento com número variável e adaptativo de nodos do 

LARFSOM é usado. Para segmentação de borda, nodos RBF são adicionados ao modelo. Tais nodos 

não precisam ser treinados e retiram seus parâmetros de funcionamento do LARFSOM já treinado. O 

modelo completo em dois estágios chama-se LARFSOM-RBF. 

Imagens do mundo real com diferentes níveis de complexidade em segmentação foram 

testadas e satisfatoriamente segmentadas. Os resultados do LARFSOM comprovam que o modelo 

apresenta rápido aprendizado fruto de uma rápida e apropriada convergência. Apenas algumas 

iterações foram necessárias para o mapa convergir e criar um entendimento adequado da distribuição 

de cores das imagens. Foi mostrado que menos de 1% dos pixels das imagens precisam ser 

aleatoriamente apresentados ao mapa durante o treinamento, para um adequado entendimento de suas 

distribuições de cores. O número variável e adaptativo de nodos, uma característica fundamental do 

LARFSOM para segmentação, mostrou-se eficaz uma vez que o número de objetos ou elementos a 

serem segmentados é a priori desconhecido. Verificou-se que o mapa final cresce em tamanho quando 

a complexidade e quantidade de cores presentes nas imagens aumentam, comprovando a eficiência da 

topologia variável e adaptativa. 

Comparações do LARFSOM com os mapas SOM, FS-SOM e GNG comprovam que o 

modelo proposto apresenta rápida convergência, auto-adaptação efetiva e atinge altos valores de 

PSNR, resultando em imagens de boa qualidade. Os outros modelos saíram-se melhores apenas 

quando restrições foram violadas: o SOM atingiu bons valores de PSNR, mas as custas de muitas mais 

iterações no treinamento e o GNG atingiu valores mais altos de PSNR demandando parada por 

número máximos de iterações por não convergir ou gerando um número muito superior de nodos. 

A paleta de cor do LARFSOM foi a mais rica em variações de cor, uma característica 

muito interessante para reconstrução de imagens por interpolação das cores da paleta. A interpolação 

pode ser usada para gerar novas cores e imagens reconstruídas de alta qualidade, tema de interesse em 

trabalhos futuros. As cores da paleta do LARFSOM preenchem melhor o espaço 3D RGB em 

comparação com os outros modelos testados. Este fato mostra que o LARFSOM tem maior liberdade 

na distribuição espacial de seus nodos. 

Em comparação com algoritmos utilizados em softwares comercias de processamento de 

imagens, tais como Corte Média Otimizado, Octree Otimizado e Quantização por Variância Mínima, 

comprovam a superioridade do modelo LARFSOM. Este obteve resultados superiores a todos os 

algoritmos como mostraram os valores de PSNR. 
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O processo de segmentação de borda também apresentou resultados animadores para as 

imagens testadas. A possibilidade de ajuste fino da seletividade de segmentação para as bordas é uma 

característica interessante, pois, possibilita definir o grau de sensibilidade que o algoritmo terá para 

bordas finas/espessas ou bordas com fortes/suaves contrastes de cor. O ajuste automático destes 

parâmetros é de interesse em trabalhos futuros. A idéia é incorporar tais parâmetros como entrada para 

o mapa, possibilitando uma ótima auto e adaptativa calibração. Para testes comparativos com os 

resultados do mapa LARFSOM-RBF na segmentação por borda o filtro de Sobel foi usado. Os 

resultados mostraram que ambos os algoritmos conseguiram identificar as bordas mais intensas 

satisfatoriamente. O modelo proposto identificou com maior precisão as bordas mais relevantes 

estruturalmente, bordas externas e internas que dividem os objetos em partes bem definidas, 

característica desejada na segmentação por borda. O filtro de Sobel identificou muitas bordas internas 

desinteressantes levando à segmentação de um número excessivo de objetos.  

Um formato para representação do mapa treinado e da imagem segmentada também foi 

apresentado. O formato corresponde a uma adaptação do formato de imagens indexadas, ou seja, 

imagens com paletas de cores. Uma variação do BMP indexado foi utilizada, substituindo-se a paleta 

de cores pelo mapa LARFSOM. Deste modo as únicas informações adicionais a serem incorporadas 

ao formato foram as conexões entre os nodos. Fruto da redução na quantidade de informação no 

processo de segmentação de cor,  os resultados obtidos pelo formato proposto em termos de redução 

de tamanho dos arquivos foram significativos. Observou-se que há ainda redundância nos dados do 

formato e que o mesmo pode ser aprimorado com uma codificação adicional tipo Huffman ou similar, 

caso sugerido para trabalhos futuros. Testes com o formato JPEG mostraram que este último obteve 

melhores taxas de compactação, contudo obteve perda significativa em relação aos valores de PSNR, 

ou seja, qualidade das imagens geradas foi inferior a do modelo proposto. É interessante mencionar 

que para vídeos ou seqüências de imagens com alto grau de semelhança um único mapa pode ser 

usado para todo o conjunto de imagens, fato que levará a maiores níveis de compactação. 

6.1 Trabalhos Futuros 

Ambas as segmentações por cor e por borda são limitadas no ponto de vista que nem 

sempre conseguem segmentar por completo os objetos. Muitas vezes os objetos são segmentados em 

partes que necessitam ser agrupadas após a etapa de segmentação. Na tentativa de melhorar o 

resultado de segmentação propomos para trabalho futuro a fusão dos resultados obtidos pela 

segmentação de cor e borda em um único contexto. As duas segmentações têm objetivos e resultados 

distintos, logo, se unificadas a segmentação composta pode levar a resultados promissores. 
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O ajuste automático dos parâmetros de treinamento é sugerido também para trabalhos 

futuros. Tais parâmetros podem ser configurados em função de uma medida de erro para as imagens 

segmentadas, como por exemplo, o PSNR. Sempre que o valor do PSNR estiver abaixo de um limiar 

novos parâmetros devem ser utilizados, os quais podem ser obtidos pelo próprio treinamento do mapa. 

Uma maior taxa de compressão para o formato proposto pode ser obtida pela codificação 

posterior do arquivo gerado. Uma codificação Huffman pode ser utilizada para esta tarefa em trabalhos 

futuros. Outro foco para trabalhos futuros é substituir o algoritmo de quantização de cor do formato 

JPEG pela quantização de cor feita no LARFSOM e incorporar a informação do mapa treinado a este 

formato, ao invés do formato BMP indexado, como feito. Essa adaptação seria justifica pelo fato do 

JPEG também utilizar índices de quantização e obter altas taxas de compressão uma vez que faz uso 

do Huffman. Por fim, a interpolação de cores da paleta poderia ser usada ao se descompactar as 

imagens para reconstruí-las em alta qualidade, mesmo a partir de paletas com número pequeno de 

cores. 
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