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Resumo

A atenção visual é uma importante tarefa em robótica autônoma, mas devido à sua
complexidade, o tempo de processamento necessário é significativo. Propõe-se uma ar-
quitetura para seleção defeaturesusando imagens foveadas que é guiada por tarefas en-
volvendo atenção visual e que reduz o tempo de processamentopara realizar tais tarefas.
O sistema proposto pode ser aplicado para atençãobottom-upou top-down. O modelo
de foveamento determina quais escalas devem ser utilizadasno algoritmo de extração de
features. O sistema é capaz de descartarfeaturesque não são essenciais para a realização
da tarefa e, dessa forma, reduz o tempo de processamento. Se afóvea é corretamente
posicionada, então é possível reduzir o tempo de processamento sem comprometer o de-
sempenho da tarefa. A distância da fóvea para o objeto tambémé analisada. Caso o
sistema visual perca otrackingna atençãotop-down, estratégias básicas de reposiciona-
mento da fóvea podem ser aplicadas. Experimentos demonstram que é possível reduzir
em até 60% o tempo de processamento com essa abordagem. Para validar o método pro-
posto, são realizados testes com o algoritmo de extração defeaturesSURF, um dos mais
eficientes existentes. Com a arquitetura proposta para seleção defeatures, é possível cum-
prir requisitos de um sistema de visão em tempo-real com possíveis aplicações na área de
robótica.

Keywords: Visão computacional, Atenção visual, fóvea, multirresolução





Abstract

Visual attention is a very important task in autonomous robotics, but, because of its
complexity, the processing time required is significant. Wepropose an architecture for
feature selection using foveated images that is guided by visual attention tasks and that
reduces the processing time required to perform these tasks. Our system can be applied
in bottom-up or top-down visual attention. The foveated model determines which scales
are to be used on the feature extraction algorithm. The system is able to discard features
that are not extremely necessary for the tasks, thus, reducing the processing time. If
the fovea is correctly placed, then it is possible to reduce the processing time without
compromising the quality of the tasks’ outputs. The distance of the fovea from the object
is also analyzed. If the visual system loses the tracking in top-down attention, basic
strategies of fovea placement can be applied. Experiments have shown that it is possible
to reduce up to 60% the processing time with this approach. Tovalidate the method, we
tested it with the feature algorithm known as Speeded Up Robust Features (SURF), one
of the most efficient approaches for feature extraction. With the proposed architecture,
we can accomplish real time requirements of robotics vision, mainly to be applied in
autonomous robotics.

Keywords: Computer Vision, Visual Attention, Fovea, Multi-resolution
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Capítulo 1

Introdução

A tecnologia e pesquisa em robótica tem sido alvo de grandes esforços da comunidade
científica e industrial. As aplicações são as mais diversas.Em uma fábrica de carros, por
exemplo, robôs fazem parte na construção de carros através de braços robóticos na linha
de montagem. Alguns robôs e suas finalidades são descritos naTabela 1.1. Um dos ramos
da robótica é o estudo e o desenvolvimento de robôs autonômosonde a ideia é desenvolver
robôs que possam reagir sem intervenção humana em resposta aos estímulos que provêm
do ambiente onde se encontram. Outro ramo da robótica trata de robôs humanóides, com
aparência e funcionalidades parecidas com a de um ser humano[Gonçalves et al. 2000].

Robô Finalidade
Mars Exploration Rovers [Laboratory 2013] Exploração em Marte
Lego Mindstorms NXT [Lego 2013] Propósitos educacionais
Aibo [Sony 2013] Entreternimento
Mint [Robotics 2013] Limpeza de chão
PR2 [Garage 2013] Tarefas diversas

Tabela 1.1: Exemplos de robôs e suas aplicações.

Um robô pode estar equipado com diversos sensores como, por exemplo, sonares, de
pressão, inerciais e de visão. A visão computacional é, senão o principal, um dos princi-
pais sensores em robótica. Através da luz refletida é possível obter diversas informações
acerca do mundo como, por exemplo, forma, cor e proximidade.Além disso, pode-se
realizar tarefas como identificação e reconhecimento de objteos e inferir diversas outras
informações como, por exemplo, textura, material e consistência. Dessa forma, prover
um sistema visual artificial a um robô é um grande passo para aplicações de robótica
autônoma.

A um sistema robótico são usualmente atribuídas tarefas. Caso um sistema consiga
realizar suas tarefas em um prazo estabelecido, esse sistema pode ser caracterizado como
um sistema em tempo-real [Puschner & Koza 1989]. Os seguintes dois exemplos fictícios
ilustram duas situações que exigem um sistema de visão computacional em tempo-real,
mas cada qual com uma necessidade de prazos diferentes.

Em um primeiro exemplo, um robô humanóide que exerce tarefascotidianas de um

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

ser humano deve responder de forma imediata a diversos eventos previsíveis como, por
exemplo, localizar uma tomada na parede, e imprevisíveis como, por exemplo, uma tenta-
tiva de arremessar um objeto em sua direção. A equipe de engenheiros então analisou que
o robô deve processar a uma taxa de vinte imagens por segundo de forma que possa reagir
de forma adequada a essas eventualidades. Realizando uma conta aritmética, chega-se à
conclusão que o robô deve processar cada imagem em um prazo médio de 50ms.

Em um segundo exemplo, um robô humanóide deve caminhar por umambiente con-
trolado e realizar sua reconstrução tridimensional da forma mais fidedigna possível. A
equipe de engenheiros então analisou que o robô deve processar a uma taxa média de
uma imagem por minuto de forma a cumprir sua única tarefa que émapear o ambiente
em três dimensões.

Como pode-se observar nesses dois exemplos, a qualidade que confere a característica
de tempo-real a um sistema não é o quão rápido o sistema consegue processar, mas o quão
o sistema é capaz de cumprir prazos dentro de seus limites de tempo. Dessa forma, no
primeiro exemplo, o tempo de processamento das atividades inerentes ao robô deve ser
baixo o suficiente para que ele possa reagir rapidamente ao ambiente em que se encontra.
Se o sistema processa cada imagem em aproximadamente 3 segundos, o sistema não pode
ser considerado como em tempo-real. Por outro lado, no segundo exemplo, 3 segundos
são suficientes para caracterizar o sistema como em tempo-real.

O processamento de algoritmos para visão computacional em tempo-real, entretanto,
ainda hoje é um dos grandes desafios em visão artificial aplicada à robótica. Os dados vi-
suais adquiridos via dispositivos de captura de vídeo podemser rapidamente requisitados
em tempo-real, enquanto o processamento sobre os mesmos é umfator limitante para a
constituição de um sistema em tempo-real, a menos que se usemarquiteturas específicas.

O problema torna-se ainda mais crítico quando o objetivo é extrair diversas informa-
ções visuais para atividades de propósitos gerais de um robô. A quantidade de informa-
ções visuais necessárias pode crescer muito rapidamente à medida que mais tarefas são
passíveis de serem executadas. Por exemplo, se a percepção de profundidade do ambiente
é necessária, o sistema visual deve efetuar, geralmente, muitas operações de convolução
visando a determinação de disparidades sobre duas imagens,que é uma das maneiras
usuais de se computar um mapa de profundidade.

Para exemplificar a quantidade de processamento exigido em um sistema de visão
computacional um pequeno experimento é realizado. Algumastarefas comuns em visão
computacional são executadas em imagens de tamanho 320� 240 pixelsutilizando um
Notebook AMD Turion Dual Core 2GHz. O tempo de execução que se obtém pode ser
visto na Tabela 1.2. Caso a obtenção de uma taxa de processamento de 30 quadros por
segundo seja exigido, é evidente que o tempo que se obtém nesse experimento é bem
maior e, portanto, a execução dessas tarefas não pode ser considerada em tempo-real.

A extração defeaturesé uma das formas a partir da qual um sistema de visão compu-
tacional interpreta uma imagem.Features, conforme é melhor descrito na Seção 2.5, são
pontos ou regiões na imagem que possuem alguma característica que perceptualmente os
destacam na região. Uma vez que asfeaturessão detectadas, várias tarefas podem ser
executadas, como rastreamento (tracking), reconstrução 3D, localização e mapeamento
simultâneos (SLAM), detecção e reconhecimento de objeto, entre outras tarefas robóticas
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Tarefa Tempo de processamento por quadro (ms)
Quatro filtros 6
Mapa de saliência 45
SURF 600
Disparidade Estéreo 1100
Total 1751

Tabela 1.2: Tempo de processamento para diferentes tarefas.

que necessitam de visão computacional.
Cadafeatureda imagem pode estar, opcionalmente, associada a um descritor que deve

identificá-la por suas características. O alto custo computacional associado a tais tarefas
sugere que outras abordagens menos custosas em termos de tempo de processamento
devam ser utilizadas. Nesse sentido, formas eficientes de computar asfeaturese seus
descritores podem ser elaboradas, assim como também abordagens que realizam a seleção
e o uso inteligente dessasfeatures.

Conforme discute-se no Capítulo 2, vários são os trabalhos publicados na literatura
no intuito de explicar o funcionamento neurobiológico da visão humana e que inspiram
modelos que fornecem um sistema de visão artificial robusto eeficiente. Uma das ins-
pirações biológicas é o uso de imagens foveadas. O olho humano possui uma região na
retina, denominada fóvea, onde há uma maior acuidade visual, a partir da qual a maior
parte das informações são processadas. Uma segunda inspiração biológica que parte do
conhecimento neurobiológico do cérebro é o estudo do funcionamento da atenção visual
humana. Essas duas inspirações biológicas são a base do modelo proposto nesta tese,
onde sua aplicabilidade na redução do tempo de processamento em visão computacional
é verificada.

Seguindo essas duas inspirações biológicas, o modelo de visão proposto nesta tese
utiliza uma representação foveada de uma imagem. Nesse modelo, a fóvea, uma região
específica na imagem, determina a densidade defeaturesextraídas em uma região como
uma função da distância entre essa região e o centro da fóvea.Mais especificamente, a
região da fóvea contém maisfeaturesque a zona periférica. Com uma menor quantidade
total de features, obtém-se uma menor demanda de processamento. Essa reduçãona
quantidade de informações visuais é compensada pela dinâmica de um sistema visual
baseado em atenção visual. Neste trabalho, utiliza-se especificamente SURF (Speeded Up
Robust Features) que sãofeaturesprojetadas para serem invariantes à escala e à rotação
(vide Figura 1.1).

Um ponto que deve ser enfatizado é que, no contexto de pesquisa no qual esse trabalho
se insere, o objetivo não consiste em um sistema que realize somente uma tarefa especí-
fica. Acima disso, deseja-se um sistema com comportamentos ativos e cooperativos que
execute várias e diversas tarefas em situações ou ambientesdiferentes e que responda, de
forma automática e em tempo-real, a todas essas diferenças.Embora esse trabalho não
contemple esse desejo, a redução e seleção adequada defeaturesé a chave para a redução
de informações a serem processadas e, portanto, um passo importante para alcançar esse
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 1.1: Exemplos de seleção defeaturesSURF e sua aplicação em detecção de
objetos: (a) detecção (retângulo verde) através da correspondência defeaturesSURF
(círculos vermelhos), (b) uma quantidade adequada defeaturespermite que o objeto possa
estar parcialmente coberto e ainda ser detectado, (c)featuresSURF são invariantes à
escala, portanto é possível detectar e casarfeaturesquando o objeto está distante ou perto
e (d) a partir de determinada escala não é mais possível detectar o objeto.

objetivo.
Dessa forma, o modelo inspirado biologicamente para seleção de featuresproposto

nesta tese ajuda no desenvolvimento de um sistema de visão artificial que possa cum-
prir os prazos e caracterizá-lo como um sistema de visão em tempo-real. Se o modelo
inspirado biologicamente proposto nessa tese pode reduzira quantidade de informações
visuais através da seleção defeaturese, consequentemente, o tempo de processamento em
imagens, então a questão que resta é: como integrar os algoritmos de extração defeatures
ao modelo de foveamento e controlar o centro da fóvea no contexto de um sistema com
atenção visual?

Dois experimentos são realizados. Em um primeiro experimento, a influencia do posi-
cionamento do centro da fóvea em detecção de objetos é analisada. A partir do resultado
desse experimento, verifica-se a importância de manter o centro da fóvea próxima ao
objeto nessa tarefa. Em um segundo experimento, uma tarefa de trackingé realizada uti-
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lizando extração foveada defeaturese um sistema que tenta manter o centro da fóvea
próxima ao objeto. A partir do resultado desse experimento,verifica-se que é possível
reduzir o tempo de processamento sem grandes alterações na taxa de acerto.

1.1 Motivação

A motivação principal deste trabalho é demonstrar como um modelo de extração de
featuresproposto que utiliza conceitos de foveamento pode reduzir otempo de proces-
samento de algoritmos baseados emfeaturessem que haja prejuízos à eficiência de uma
tarefa que utiliza tais algoritmos.

Rafael Beserra realizou esta pesquisa no laboratório NatalNet, local onde pesquisas
em visão computacional têm sido objeto de estudo desde 2002.Os primeiros projetos
foram na linha de percepção robótica nos quais construiu-seuma cabeça estéreo articu-
lada com cinco graus de liberdade que foi montada sobre um robô com rodas. A partir
de 2004, essa cabeça foi usada para construção de um modelo emmultirresolução com
fóvea centralizada [Segundo & Gonçalves 2004]. Em 2007, esse modelo serviu como
inspiração inicial para o trabalho de conclusão de curso de Rafael Beserra que concluiu
sua graduação em Ciência da Computação com a monografia entituladaVisão em Tempo
Real para Robôs Usando Fóvea Móvel, onde um primeiro esboço de um modelo com
fóvea móvel foi proposto e implementado no robô Pioneer 3 AT que é carinhosamente
chamado de Galateia e é mostrado na Figura 1.2. No ano seguinte, 2008, o mesmo traba-
lho foi publicado na conferênciaInternational Conference on Robotics and Automation
2008 (ICRA) [Gomes et al. 2008]. Já em 2009, Rafael Beserra concluiu seu mestrado
em Engenharia da Computação com a dissertação de título“Multi-resolução com Fóvea
Móvel para Redução e Abstração de Dados em Tempo Real”, onde consta toda a formali-
zação do modelo de multirresolução com fóvea móvel com algumas melhorias em relação
ao modelo anterior.

Figura 1.2: Robô Galateia.

A proposta desta tese foi enviada para uma edição especial daNeurocomputing: Spe-
cial Issue on Image Feature Detection and Descriptione publicada em 2013 [Gomes,
de Carvalho & Gonçalves 2013]. Ainda em 2013, o modelo foi estendido para o espaço



6 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

dimensionalR3, sendo publicado em uma edição especial daComputer Graphics: Spe-
cial Issue on 3D Object Retrieval. É importante observar que esta tese foi escrita no
contexto de projetos voltados à visão robótica, mas propõe um sistema de visão que não
necessariamente está atrelado a uma plataforma robótica.

1.2 Contribuições

Como resultado desta tese, as contribuições são:

� arquitetura de um sistema de visão com atenção visual que utiliza mapas pré-
atentivos foveados;
� aprimoramento da formalização de um modelo de foveamento por equações linea-

res;
� seleção defeaturesutilizando foveamento e especificamente parafeaturesSURF;
� modelo para guiar a fóvea em tarefas detracking utilizando conceitos de atenção

visual.

1.3 Terminologia

Devido à escassez de termos em Português, esta tese utiliza epropõe adotar os seguin-
tes termos relativos ao tratamento de imagens com fóvea. A tradução de alguns termos
e o amplo uso de alguns termos em inglês foram escolhidos de forma a facilitar a leitura
desta tese:

� foveamento (traduçao parafoveation): aplicação de um filtro com fóvea
� foveada (tradução parafoveated): objeto no qual foi aplicado um filtro com fóvea
� encoberta (tradução paracovert)
� descoberta (tradução paraovert)

Algumas outras palavras foram mantidas com a grafia em inglês:

� feature: característica
� tracking: rastreamento
� bottom-up: de baixo para cima
� top-down: de cima para baixo
� pixel: amostra em uma imagem digital

1.4 Organização da Tese

A continuação desta tese está estruturada da seguinte forma: o Capítulo 2 (Fundamen-
tos Teóricos) apresenta aspectos teóricos que tangem a tese. O sistema visual é descrito
sob dois pontos de vista: ponto de vista biológico e ponto de vista computacional. Sob o
ponto de vista biológico, o capítulo descreve a estrutura doolho humano, em especial a
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retina e o caminho inicial dos impulsos elétricos da retina até as áreas V1 e superiores do
cérebro. Sob o ponto de vista computacional, o capítulo descreve como o foveamento e
outros aspectos biológicos da visão podem ser representados computacionalmente.

Em seguida, o Capítulo 3 (Trabalhos Relacionados) relata trabalhos relacionados ao
tema desta tese, principalmente em relação a modelos de foveamento e suas aplicações,
featurese atenção visual.

O Capítulo 4 (Seleção foveada defeaturesguiada por atenção visual) é o núcleo desta
tese e apresenta em alto nível a proposta da tese cujas três partes fundamentais são discu-
tidas. Primeiramente, o modelo de foveamento é formalizadoe estendido. Em seguida,
discute-se a seleção foveada defeaturesque detalha como a extração defeaturespode ser
feita utilizando o modelo defoveamento. Por fim, descreve-se como o modelo de fóvea
para seleção defeaturespode ser controlado por um sistema de atenção visual. Ademais,
a extensão da mesma arquitetura para a terceira dimensão é apresentada.

O Capítulo 5 (Experimentos) descreve os experimentos que sãorealizados para con-
firmar a tese proposta e obter dados para uma análise do modelode seleção defeatures
guiado por um sistema de atenção visual.

Por fim, o Capítulo 6 (Conclusão) encerra a tese, apresenta uma aplicação relacionada
à tese e traça possíveis trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

De acordo com Tortora [Tortora 2000], a visão é o sentido que responde a estímulos
de luz. Para os animais, o sentido da visão permite o reconhecimento do ambiente e o
sistema visual é um dos principais sensores para interação do ser com o ambiente. Um
sistema complexo de visão está presente em cerca de 96% das espécies de animais [Land
& Fernald 1992]. A Figura 2.1 ilustra a anatomia do olho humano. É através dos olhos
que os seres vivos são capazes de perceber o mundo através da luz e, para muitos, o
sentido de maior importância.

Esse capítulo aborda a visão em dois aspectos: biológico e computacional. Embora
haja muitas formas de visão na natureza, a Seção 2.1 descreveespecificamente a visão
humana, cujo funcionamento serve de inspiração para a visãoartificial em computadores.

2.1 Aspectos biológicos da visão

A percepção visual do ser humano ocorre através de dois órgãos principais: os olhos
e o cérebro. Esta seção explica conceitos básicos sobre a visão no ser humano: desde a
estrutura anatômica até o caminho que as informações visuais percorrem no cerébro.

Entre as estruturas principais do olho (vide Figura 2.1) estão: a córnea, a retina, a
iris, a pupila e o nervo óptico. A córnea é a parte mais anterior do olho com diâmetro
horizontal médio de 11.5mm e diâmetro vertical médio de 10.5mm. Sua função prin-
cipal é refratar a luz para as lentes do olho e proteger o olho de infecções e potenciais
danos às estruturas mais internas. A transparência da córnea é contribuída pela sua não
vascularização [Willoughby et al. 2010].

A retina é a parte do olho que cobre de imediato o humor vítreo.É protegida por
fora pela esclera (popularmente conhecido como branco do olho) e nutrido pelo coróide.
A parte neural da retina é composta por seis tipos principaisde células, uma delas cor-
responde às celulas fotoreceptoras: cones e bastonetes. Oscones são responsáveis pela
visão colorida e estão em maior concentração na fóvea: a região da retina responsável
pela maior acuidade visual. Já os bastonetes (20 vezes mais abundantes que os cones) são
ativados mesmo com baixa luz e são suscetíveis apenas a uma parte do espectro.

A luz que atinge a retina é capturada pelas células fotoreceptoras e é transforma em
impulsos elétricos através do nervo óptico. Em diante, o nervo óptico de cada olho atra-
vessa a órbita ocular e se encontra com o do outro olho em uma estrutura denominada

9
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Figura 2.1: Representação esquemática do olho humano [Rhcastilhos 2013]

quiasma óptico (vide Figura 2.2). Nessa estrutura em formato dex, os impulsos gerados
pelos feixes de luz que provêm do lado esquerdo do campo visual e que são projetados no
lado direito da retina de ambos os olhos são encaminhados para o corpo geniculado lateral
(ou LGN do inglêslateral geniculate nucleus) direito. Da mesma forma, os impulsos ge-
rados pelos feixes de luz que provêm do lado direito do campo visual e que são projetados
no lado esquerdo da retina de ambos os olhos são encaminhadospara o LGN esquerdo.
Dessa forma, o campo visual esquerdo é processado no hemisfério direito do cérebro e o
campo visual direito é processado no hemisfério esquerdo docérebro. Ademais, parte dos
impulsos seguem para o colículo superior que consiste em umaparte do sistema nervoso
central responsável pelo controle sensório-motor.

Em seguida, os impulsos elétricos são encaminhados para o cortex visual primário,
conhecido como área V1, na parte anterior do cérebro. Os impulsos estão organizados
espacialmente da mesma forma que na retina, isto é, duas áreas adjacentes na retina tam-
bém são adjacentes em V1. Entretanto, a área correspondenteà fóvea corresponde a 25%
desse mapa visual. Dessa região, as informações seguem em diversos caminhos para áreas
extraestriadas: as áreas V2 a V4, IT (infero temporal cortex), V5 e PP (posterior parietal
cortex). Embora a área V1 seja a mais explorada até o momento da escrita desta tese,
muito tem-se discutido acerca da dinâmica e das funcionalidades dessas áreas extraestri-
adas. Supõe-se que tais áreas tem alto poder de processamento em paralelo, ao contrário
do que se acreditava ocorrer em um processamento serial.

O estudo da atenção humana também é essecial para compreender como o sistema
cognitivo e visual do ser humano trabalha. Mas o que é atenção? Segundo James [James
1950]:Todos sabemos o que é atenção. É tomar consciência na mente, de maneira clara e
vívida de um dentre vários objetos possíveis ou pensamentospossíveis. Focalização, con-
centração da consciência são sua essência.... Já entre as definições do dicionário Houaiss
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Figura 2.2: Ilustração em corte do cérebro.

[Houaiss 2001]: “1 ação de fixar o espírito em algo; concentração da atividade mental so-
bre um objeto determinado.2 PSIC estado de vigília e de tensão que forma a base da
orientação seletiva da percepção, do pensamento e da ação.”. No contexto computacio-
nal deste trabalho, a atenção visual se refere ao uso seletivo dos recursos computacionais
(processamento e memória) no processamento das informações visuais.

O mecanismo de atenção visual pode ter pelo menos os seguintes componentes básicos
[Tsotsos et al. 1995]:

� seleção de uma região de interesse do campo de visão;
� seleção de dimensões defeaturese valores de interesse;
� o controle do fluxo de informação através do sistema de visão;
� a troca de uma região de interesse para a próxima em um determinado tempo.

A atenção também pode ser analisada nos seguintes aspectos:primeiro, se o estímulo
que guia a atenção é proveniente do ambiente ou do cérebro (atençãobottom-upe aten-
çãotop-down, respectivamente) e, segundo, como o foco de atenção está direcionado ao
estímulo (atenção descoberta e encoberta). Ambos os aspectos são vistos a seguir.

2.1.1 Atençãobottom-up e top-down

Os estímulosbottom-upsão baseados nas características visuais das cenas, ou estí-
mulos visuais, enquanto que os estímulostop-downadvém de informações cognitivas
como conhecimento prévio do ambiente, recompensas ou objetivos. O modelo de aten-
ção bottom-uptambém pode ser chamado de exógeno, reflexivo ou periférico.Como
seus sinônimos indicam, a atenção é direcionada a pontos de interesse que naturalmente
chamam a atenção por se destacarem no espaço ao redor. Esses modelos de atenção são
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geralmente concebidos para serem rápidos e involuntários justamente como os nossos re-
flexos. Em uma interpretação de controle de sistemas, pode ser interpretado como um
controle por antecipação [Egeth & Yantis 1997].

Em contrapartida, o modelo de atençãotop-downé geralmente lento e voluntário. A
atenção é dirigida por uma tarefa que quase sempre define as diretrizes a serem cumpridas.
Em um dos trabalhos mais famosos sobre atençãotop-down[Yarbus 1967] com o obje-
tivo de estudar o movimento dos olhos, três grupos de pessoasadentravam em uma sala
com pessoas e mobília. Cada grupo recebia uma tarefa diferente. O primeiro precisava
determinar a idade das pessoas, o segundo, os objetos da salae o terceiro grupo poderia
descrever a sala livremente. Como conclusão do trabalho tem-se que o movimento dos
olhos variou bastante quando se comparavam pessoas de grupos diferentes, mas variou
pouco com pessoas do mesmo grupo.

Os modelos de atençãotop-downtambém são inspirados na resposta à seguinte ques-
tão: como nós decidimos onde olhar? Uma resposta usada é inspirada na busca visual, na
qual a atenção é voltada para um objeto previamente conhecido. Uma segunda resposta
à pergunta é inspirada no contexto de tarefa a ser executada.Um vigilante, por exemplo,
deve se manter atento às pessoas que apresentem comportamento suspeito, e, no caso de
um motorista, este deve manter os olhos fixos na estrada.

O senso comum é que o nosso comportamento de atenção é descrito por uma combi-
nação dobottom-upe top-down. Um método que integra os dois modelos deve ser capaz
de decidir quando atender a demanda de atenção top-down ou pular para um estímulo
bottom-up que possa ser mais importante.

2.1.2 Atenção descoberta e encoberta

A atenção visual pode ser diferenciada com base em dois atributos: descoberta (overt)
e encoberta (covert). A atenção descoberta consiste no processo de direcionar ofoco de
atenção diretamente ao estímulo. Em contrapartida, a atenção encoberta mantém uma
lista de vários estímulos simultaneamente enquanto se focaem apenas um.

Um exemplo do funcionamento de atenção encoberta é quando encaramos uma pessoa
com quem estamos conversando mas estamos atentos ao ambiente ao redor. Um segundo
exemplo é o motorista dirigindo, que mantém os olhos na estrada mas está atento aos
indicadores do painel de intrumentos do veículo.

2.2 Multirresolução

A base para a constituição de um sistema de visão computacional é a aquisição de
luz através de sensores a partir dos quais uma imagem pode serrepresentada de forma
digital. Uma imagem digital é usualmente representada comouma matriz depixelsao
serem utilizadas câmeras baseadas em CCD (charge-coupled device) ou CMOS (com-
plementary metal-oxide-semiconductor). Cadapixel é por sua vez codificado de acordo
com um modelo de cor específico. Alguns outros sensores possuem uma distribuição
diferente. Considera-se neste trabalho que a imagem obtida está armazenada em uma ma-
triz bidimensional depixels. Essa matriz depixelsque representa uma imagem pode em



2.2. MULTIRRESOLUÇÃO 13

seguida ser transformada em diversas outras representações que permitem seu posterior
processamento e análise.

Existem várias abordagens para representações de imagens na literatura. Uma das
abordagens mais tradicionais é baseada no conceito de resolução. Entre as definições para
resolução no dicionário Houaiss [Houaiss 2001]: “5 processo ou capacidade de tornar
bem visível, nítida, uma imagem registrada por câmera de fotografia, cinema ou TV”. Em
uma imagem digital, o termo resolução também está relacionado à visibilidade e nitidez
de uma imagem. Como uma imagem é composta por um arranjo de amostras, quanto
maior o número de amostras por área, maior o espectro de alta frequência da imagem,
o que pode conferir maior nítidez à imagem. Observe que o maior número de amostras
não significa necessariamente uma imagem mais nítida do ponto de vista da percepção da
cena.

Em termos gerais de processamento de imagens, a resolução está relacionada à quanti-
dade de amostras nas duas dimensões de uma imagem. Entre resoluções bastante comuns
em câmeras para visão computacional estão320 pixels� 240 pixelse 640 pixels� 480
pixels.

Se uma imagem possui amostras na frequênciaf, denomina-se que a frequência2f está
uma oitava acima da primeira frequência. Deve-se lembrar que, tratando-se de um sinal
digital, pode-se realizar uma subamostragem ou uma superamostragem, alterando-se para
qualquer outra frequência múltipla da original.

2.2.1 Pirâmide de multirresolução

A representação em multirresolução consiste em ter uma mesma imagem em dife-
rentes níveis indexáveis de resolução. Em níveis com índices mais altos, tem-se uma
resolução maior, onde espera-se a presença de componentes de alta frequência e em ní-
veis com índices mais baixos, uma diminuição desses componentes de alta frequência,
com predominância de componentes de baixa frequência.

No modelo de pirâmide de multirresolução tradicional, uma imagem é reamostrada
em níveis diferentes de resolução, a partir da aplicação de algum filtro, que pode ser,
por exemplo, o filtro média ou o filtro Gaussiano, formando umaestrutura similar a uma
pirâmide de imagens. A base da pirâmide é uma imagem com a mesma resolução e
tamanho que a imagem original e as imagens seguintes sofrem uma redução de tamanho,
mas mantendo a mesma área de abrangência da imagem original,isto é, toda a imagem é
reamostrada. Consequentemente, as imagens menores possuemresoluções menores, pois
cobrem a mesma área que a base da pirâmide, mas com uma quantidade menor de pixels.
Não abordaremos a sua construção aqui por estar bem definida na literatura a respeito
[Uhr 1972, Witkin 1983, Burt & Adelson 1983, Schwartz et al. 1995]. Um exemplo da
aplicação do modelo de pirâmide de multirresolução pode servista na Figura 2.3.

2.2.2 Wavelets

Wavelets são funções que permitem transformar um sinal de forma a ser possível ana-
lisar seu domínio da frequência assim como o seu domínio espacial em escalas diferentes.
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Figura 2.3: Pirâmide de multirresolução com 4 níveis.

Figura 2.4: Transformada wavelet discreta bidimensional.

Essa transformação pode ser realizada pela, entre outras, transformada wavelet. Em um
primeiro passo, um filtro passa-alta e um passa-baixa são utilizados em uma convolução
com as linhas da imagem e as colunas ímpares são eliminadas. Em seguida, um filtro
passa-alta e um passa-baixa são utilizados em uma convolução com cada imagem resul-
tante (duas imagens com metade do comprimento) e as linhas ímpares são eliminadas,
resultando em 4 imagens com metade do tamanho original. Esseprocesso de decompo-
sição utilizando a transformada wavelet pode ser visualizado na Figura 2.4. A imagem
resultante das duas filtragens passa-baixa contém uma versão reduzida da imagem ori-
ginal na qual também pode ser aplicada uma nova transformadae continua-se com esse
procedimento recursivamente até um determinado nível desejado. Um exemplo na qual
uma transformada wavelet é aplicada utilizando somente 1 passo pode ser visto na Fi-
gura 2.5. Utilizando a transformada wavelet inversa é possível reconstruir perfeitamente
a imagem original integrando os 4 componentes que compõem umnível. Entretanto, essa
perfeição na prática não é atingida dada a limitação numérica finita de um computador.

A transformada wavelet pode ser útil não só pela análise do espaço escala, mas tam-
bém por extrair características da imagem, dependendo da função wavelet utilizada, como,
por exemplo, gradiente ou laplaciano. Entretanto, utilizar wavelets no contexto de visão
robótica em tempo real é desnecessariamente custoso, pois adecimação de um nível é
resolvida através de 4 convoluções, enquanto no modelo de foveamento utilizado nesta
tese e que é baseado na pirâmide de multirresolução, a mesma análise do espaço escala
pode ser realizada apenas através de redimensionamento de imagens.
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Figura 2.5: Exemplo de aplicação da transformada wavelet emuma imagem por 1 nível.

2.3 Foveamento: modelagem computacional

Outras abordagens para representação de imagens são inspiradas na visão humana.
Como explicado anteriormente na Seção 2.1, existe na retina do olho do ser humano uma
região denominada fóvea onde a acuidade visual é maior. Há basicamente quatro formas
de realizar o foveamento em uma única imagem:

� transformação log-polar: uma transformação log-polar é aplicada em uma ima-
gem. Nesse tipo de transformação, o sistema de coordenadas cartesiano é transfor-
mado em um sistema de coordenadas polares (ângulo e raio), onde há uma maior
concentração de amostras para valores pequenos de raio, isto é, na região da fóvea;
� transformada wavelet: a transformada wavelet pode ser aplicada para codificar

uma imagem fazendo com que a resolução dependa da distância para o centro de
uma ou mais fóveas. A função escala pode ser descrita por:w(t) = α j t� γ j +β,
ondeα é a taxa de resolução,γ é o centro da fóvea eβ é a resolução máxima [Chang
& Yap 1997];
� pirâmide de multirresolução: a reamostragem na etapa de construção da pirâmide

é alterada para formar uma representação com foveamento;
� sensores em espaço variante: nesse caso ao invés de utilizar sensores arranjados

em forma matricial, o dispositivo de captura é formado por sensores posicionados
de forma não uniforme simulando uma visão foveada, onde há uma maior concen-
tração de sensores menores no centro do dispositivo.

O modelo de foveamento utilizado no sistema de visão proposto nesta tese é baseada
em uma pirâmide de multirresolução. Dessa forma, duas formas de foveamento nessa
categoria e que são essenciais para o entendimento desta tese são explicadas com mais
detalhes nesta seção: multirresolução com fóvea centralizada na Subseção 2.3.1 e multir-
resolução com fóvea móvel na Subseção 2.3.2.
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Figura 2.6: Exemplo de como um modelo de multirresolução comfóvea centralizada
com quatro níveis é aplicado. Em cada imagem, o retângulo maior de tamanho(Ux�Uy)

representa a imagem original e cada retângulo menor de tamanho (Wx�Wy) representa
cada nível do modelo em multirresolução. São ilustradas as obtenções do: (a) nível 0, (b)
nível 1, (c) nível 2 e (d) nível 3.

2.3.1 Multirresolução com fóvea centralizada

Em um modelo de multirresolução em pirâmide, sem denominação (denominado
neste trabalho por multirresolução com fóvea centralizadaou fixa), abordado por Gon-
çalves e colaboradores [Gonçalves et al. 2000, Segundo & Gonçalves 2004] e Boyling
[Boyling & Siebert 2000, Boyling 2004], assim como na pirâmidede multirresolução,
uma imagem é reamostrada em níveis de diferentes resoluções. Entretanto, todos os ní-
veis possuem o mesmo tamanho e cada qual é o redimensionamento de uma região centra-
lizada na imagem (vide Figura 2.6). O primeiro nível é resultado do redimensionamento
da imagem inteira, o último nível é resultado do redimensionamento de uma região de
tamanho equivalente ao tamanho do nível e os demais níveis são resultado do redimen-
sionamento de uma região interpolada linearmente entre a região de redimensionamento
do primeiro e do último nível. Esse modelo simula uma visão com fóvea: há uma maior
resolução da imagem original na região da fóvea (último nível) e uma menor resolução
nos demais níveis. A reconstrução da imagem original é possível através do redimensio-
namento inverso e superposição dos níveis para a imagem original (vide Figura 2.7).

Note que imagens com maior resolução incluem mais detalhes dos objetos da cena,
porém cobrindo uma região menor da cena. No limite, a resolução é a mesma da imagem
original, mas apenas uma pequena porção da cena original é reamostrada. Uma das moti-
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Figura 2.7: Exemplo de reconstrução da imagem original ondea fóvea está centralizada
na imagem, local onde está uma bola.

vações do uso da fóvea é que este recurso permita o desenvolvimento de sistemas de visão
ativa, que implica na implementação de processos visuais reativos e de comportamentos
visuais elementares em tempo-real [Marr 1993, Batista et al.1997]

Para ilustrar a capacidade de redução, considere um exemploem que a imagem ori-
ginal possui um tamanho de 512�512 pixels, totalizando 262.144pixels. Ao utilizar 5
níveis de tamanho 32�32 pixelscada, totalizando 5.120pixels, tem-se uma redução de
aproximadamente 93% da quantidade total depixels.

2.3.2 Multirresolução com fóvea móvel

Caso a bola se mova para a região periférica, usando o modelo demultirresolução
com fóvea centralizada, não é mais possível obter resoluçãomáxima na região para a qual
a bola se moveu. A obtenção de mais detalhes em algum local fora do centro da ima-
gem, nesse modelo, seria possível de duas maneiras. Na primeira delas, pode-se mover
os dispositivos de aquisição de imagens visando adquirir uma nova imagem, com a região
de interesse (por exemplo, a bola) no centro da imagem, e então uma nova estrutura em
multirresolução pode ser construída. Na segunda forma, a ideia é simplesmente recalcular
somente a estrutura em multirresolução passando como parâmetro a nova posição para o
centro da fóvea, desde que esta outra posição esteja dentro dos limites da imagem. Note
que isso evitaria mover as câmeras para tomar novas imagens.Um exemplo da mobili-
dade da fóvea de forma a obter máxima resolução na região da bola, mesmo estando esta
na região periférica da imagem, é ilustrado na Figura 2.8. Entretanto, a partir de um de-
terminado limite da posição do centro da fóvea para a periferia da imagem, o movimento
das câmeras é inevitável.

O modelo de multirresolução com fóvea móvel foi primeiramente formalizado por
Gomes [Gomes et al. 2008] e, posteriormente, melhorado em sua dissertação de mestrado
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Figura 2.8: Exemplo de reconstrução da imagem original ondea fóvea está na periferia
da imagem, local onde está uma bola.

[Gomes 2009]. Somente um subconjunto básico desse modelo é necessário para a seleção
foveada defeaturesproposta neste trabalho. Entretanto, os principais pontosdessa forma-
lização são apresentados nesta seção pois o entendimento desse modelo de foveamento
permite uma elaboração foveada de outros mapas defeaturestambém guiados por proces-
sos de atenção visual como, por exemplo, disparidade estéreo e gradiente. Esses mapas
foveados podem fazer parte de um sistema de visão [Gomes 2009], embora a construção
dos mesmos não seja abordada aqui. Alterações nesse modelo são descritas na Seção 4.1.

A formalização é feita em dois espaços diferentes: contínuo(modelo multiníveis)
e discreto (modelo de multirresolução com fóvea móvel), formalizados a seguir. Uma
questão que pode surgir ao utilizar tais estruturas de multirresolução é a quantidade ideal
de níveis. Ao final desta seção, uma análise do número de níveis e do seu impacto no
custo computacional é realizada [Gomes 2009].

O modelo multiníveis no espaço contínuo

Para acompanhar a seguinte explicação vide Figura 2.9. Essafigura ilustra um modelo
multiníveis de 4 níveis. Essa formulação foi definida com a ideia queI represente uma
imagem digital no espaço contínuo de tamanho representado por U = (U0;U1), que de-
verá ser redimensionada emm+1 imagens (níveis), onde o k-ésimo nível é definido por
Rk e possui tamanho fixoW = (W0;W1). A funçãoφ (vide Figura 2.10) assume o papel de
redimensionar a imagemI em cada um dos níveis. Cada nívelk é o redimensionamento
de uma região na imagem original denominadaAk, cujo tamanho éSk. O tamanho desta
região para o nível de menor resolução, isto é, o nível 0, corresponde ao tamanho da ima-
gem original, ou seja,S0 = U . O tamanho dessa região para o nível de maior resolução,
isto é, o nívelm, corresponde ao tamanho do próprio nível, ou seja,Sm =W. Assim, para
esse último nível, tem-se simplesmente a cópia da regiãoAm na imagem original para a
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Figura 2.9: Modelo multiníveis com fóvea móvel. Fonte: [Gomes 2009]

I(δRk)

I(δRk+Sk)

φ(0,0)
φ(Wx,Wy)

I
Rk

Figura 2.10: Restrições da funçãoφ. Fonte: [Gomes 2009].

imagemRm. Ao longo do texto convenciona-se que um índicei nos vetores do modelo
indica a i-ésima componente deste vetor (por exemplo,Ui indica a i-ésima componente
do vetorU).

O centro da regiãoAm referente ao nível de maior resoluçãoRm é posicionado por
um vetorF que representa o centro da fóvea. ComoR0 mapeia toda a imagem, esse nível
permanece com os mesmos valores de pixels, não importando onde a fóvea é posicionada.
Para o nívelRm, o centro da fóvea pode mover-se de sua origem(0;0) (o centro deI ) até
um limite no qual o mapeamento está junto à borda da imagem original. Assim, o centro
da fóvea deve estar a uma distância de no mínimoW=2 de qualquer uma das bordas. Os
demais níveis são posicionados de forma linear em relação aoposicionamento deA0 eAm.
Como consequência, cada regiãoAk possui um deslocamentoδRk em relação à origem.

Por definição, opta-se fazer com que o vetorF seja(0;0) caso o centro da fóvea esteja
localizado no centro da imagem original, uma vez que, assim,torna-se fácil reformular
as equações do modelo para o modelo sem fóvea móvel (fóvea no centro da imagem).
O centro da fóveaF deve estar no domínio(W�U)=2� (U �W)=2. Ademais, pode-se
compreender essa estrutura como uma diversidade de níveis,tal que cada nível pode ser
utilizado ou não. O modelo multiníveis é definido como a seguir.

Definição 2.3.1.Definição do modelo multiníveis
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O modelo multiníveis é composto por uma estrutura definida pela tupla(I ;U;W;m;F;B).
A função I: R2

! R � [0:::U0;0:::U1℄, ondeU = (U0;U1) 2 R
2, é redimensionada em ní-

veis numerados de0a m (m+1níveis). Cada k-ésimo nível Rk :R2
!R � [0:::W0;0:::W1℄,

tal queW = (W0;W1) 2 R
2 e Wi <Ui, é definido por uma funçãoφ : [0:::W0℄� [0:::W1℄�

R

2
! [0:::U0℄� [0:::U1℄ � R

2, isto é, Rk(x;y) = I(φ(x;y)). φ é tal que: φ(0;0) = δRk,
φ(W) = δRk+Sk e cada componente dos demais pontos desta função são definidos como
uma interpolação linear dos respectivos componentes entreφ(0;0) e φ(W) (vide Figura
2.10). A região Ak é definida pelo produto cartesiano[δRk;0;δRk;0+Sk;0℄� [δRk;1;δRk;1+

Sk;1℄, ondeSk = (Sk;0;Sk;1) 2 R
2 define o tamanho dessa região. Por definição,δR0 =

(0;0), S0 = U e Sm = W. Cada componente de Sk é definido como uma interpolação
linear dos respectivos componentes entre S0 e Sm. Cada componente deδRk é definido
como uma interpolação linear dos respectivos componentes entre δR0 e δRm. Ak deve
variar de forma que F0 seja o centróide de Am. F, o vetor fóvea, é definido por F0� U

2 .
B é uma lista de m+1 elementos, tal que Bi = 0 indica que o i-ésimo nível é descartado.
Se B for omitido, considera-se B tal que todos os seus elementos são igual a1.

Proposição 2.3.2.O tamanho de cada região Ak é dado por:

Sk =
kW�kU+mU

m
(2.1)

Proposição 2.3.3.O deslocamentoδRk é dado por:

δRk =
k(U�W+2F)

2m
(2.2)

Observe queδRk e Sk estão determinados apenas param> 0, isto é, a estrutura deve
conter pelo menos dois níveis.

Proposição 2.3.4.A funçãoφ que, dado um ponto em um nível de resolução Rk, resulte
no ponto correspondente em I, é dado por:

φk;i(p) =
kWi(Ui�Wi)+2kWiFi +2pi(mUi�kUi +kWi)

2mWi
(2.3)

Funções de Mapeamento

A possibilidade de mapeamento entre posições referentes à imagem original (incluindo
a posição do centro da fóvea), posições referentes a cada nível e posições de nível para
nível fornece ao modelo funções com os quais diversos algoritmos podem ser elaborados.
Como definido,φ é uma função que, dado um ponto em um determinado nível de resolu-
çãoRk, mapeia esse ponto no ponto correspondente na imagem original I . Então, a sua
inversaφ�1

k mapeia um ponto da imagem originalI em um ponto do nível de resolução
Rk. Esses mapeamentos são formalizados a seguir.
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Mapeamento da imagem originalI para um nível Rk

Proposição 2.3.5.A posição de um ponto em um determinado nível k, pode ser calculada
a partir de sua posição p na imagem original pela função:

φ�1
k;i (p) =

2mWi pi�kWi(Ui�Wi)�2kWiFi

2(mUi�kUi +kWi)
(2.4)

restrito a:

0� φ�1
k;i (p)�Wi (2.5)

Mapeamento entre níveis

Seja uma funçãoωk; j que mapeia um ponto no nívelk para o nívelj. Pode-se fazer
essa transformação primeiro transformando o ponto para o referencial emI através deφ e
segundo transformando esse novo ponto para o referencial nonível j através deφ�1. Seja
ωk; j esta função que mapeia um ponto do nívelk para o nívelj, obtêm-se:

Proposição 2.3.6.

ωk; j;i(p) =
Wi(Ui�Wi)(k� j)+2Wi(k� j)Fi +2pi(mUi�kUi +kWi)

2(mUi� jUi + jWi)
(2.6)

O domínio deω é Ak\A j , isto é, pontos que pertencem a ambos os níveis. Vale
observar que o domínio da função para o casok < j, isto é, o ponto correspondente no
nível j pode estar fora do seu domínio. Nas implementações, deve-se, então, verificar esta
possibilidade, visando evitar problemas.

O modelo multirresolução com fóvea móvel no espaço discreto

A discretização do modelo anterior é feita mediante algumasmodificações na defini-
ção do modelo. A imagemI passa a ser uma imagem digital, cujo domínio éN

2 e cujo
contra-domínio é um espaço de cores qualquerS. Com a discretização, a indexação da
imagem é de 0 aUi � 1 e não mais de 0 aUi, assim como em cada nível (0 aWi � 1).
A principal diferença está no redimensionamento. No espaçocontínuo, pode-se calcular
com exatidão os respectivos pontos no redimensionamento através de uma interpolação
linear. O mesmo poderia ser realizado para o espaço discreto, isto é, fixar ospixelsex-
tremos e interpolar os demais, assim como fixa-se os pontos extremos no contínuo (vide
Figura 2.10). Entretanto, se for estabelecida uma correspondência de um para umpi-
xel, dependendo do fator de redimensionamento, pode-se produzir artefatos indesejados,
principalmente ocasionados por ruído. Desse forma, é suficiente para nossos propósitos
deixar a operação de redimensionamento livre para escolha,pois quem utilizar o modelo
pode escolher esta operação e optar por uma ou outra operaçãode acordo com o seu custo
benefício, principalmente no tocante razão sinal-ruído e custo computacional. Ademais,
o usuário do modelo pode optar pelo redimensionamento utilizando a funçãoφ que será
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redefinida para o espaço discreto. As mesmas proposições definidas na seção anterior são
redefinidas devido às modificações na definição do modelo.

Há diversas abordagens na literatura para redimensionar uma imagem discreta. Na
interpolação de ordem zero, arredondanda-se para o inteiromais próximo, conforme a
Equação 2.7, ondenint é uma função que arredonda para o inteiro mais próximo.

Rk(p) = I(nint(φk(p))) (2.7)

A grande desvantagem dessa abordagem é a produção de artefatos indesejáveis [Gonzales
& Woods 1992]. Outros métodos obtêm o valor não somente de umaposição específica
da imagem, mas também de um conjunto de valores no qual é aplicada uma função como,
por exemplo, uma média aritmética (c é uma constante):

Rk(x;y) =
I(φk(x�c;y))+ I(φk(x+c;y))+ I(φk(x;y+c))+ I(φk(x;y�c))

4
(2.8)

No método de interpolação por convolução cúbica, os valoressão obtidos através da
fixação de uma superfície do tiposen(x)=x através de um grupo de vizinhos do ponto
desejado. Apesar de se obter estimativas de valores mais suaves, esse método possui alto
custo computacional [Gonzales & Woods 1992]. Um método que contempla boa estima-
tiva a baixo custo é a interpolação bilinear, que consiste emrealizar uma interpolação dos
valores dos 4 vizinhos mais próximos [Gonzales & Woods 1992].

Definição 2.3.7.Definição do modelo multirresolução com fóvea móvel

O modelo multirresolução com fóvea móvel é composto por uma estrutura definida pela
tupla (I ;U;W;m;F;B). A imagem digital I: N2

! S� [0:::U0� 1;0:::U1� 1℄, onde
U = (U0;U1) e S é o espaço de cores, é redimensionada em níveis numerados de0 a
m (m+ 1 níveis). Cada k-ésimo nível Rk : N2

! S� [0:::W0� 1;0:::W1� 1℄, tal que
W = (W0;W1) 2 N

2 e Wi < Ui, é definido por uma operaçãoΦ, isto é, Rk = Φ(I ;k). Φ
é uma operação de redimensionamento de imagens. A região Ak é definida pelo produto
cartesiano[δRk;0;δRk;0+Sk;0℄� [δRk;1;δRk;1+Sk;1℄, ondeSk = (Sk;0;Sk;1) 2 N

2 define o
tamanho dessa região. Por definição,δR0 = (0;0), S0 = U e Sm = W. Cada componente
de Sk é definido como uma interpolação linear dos respectivos componentes entre S0 e
Sm. Cada componente deδRk é definido como uma interpolação linear dos respectivos
componentes entreδR0 e δRm. Ak deve variar de forma que F0 seja o centróide de Am. O
vetor F, centro da fóvea, é definido por F0� U

2 . B é uma lista de m+1 elementos, tal que
Bi = 0 indica que o i-ésimo nível é descartado. Se B for omitido, considera-se B tal que
todos os seus elementos são igual a1.

De forma similar ao caso contínuo, a possibilidade de mapeamento entre posições
referentes à imagem original (incluindo a posição do centroda fóvea), posições referentes
a cada nível e posições de nível para nível, é importante paraa elaboração e utilização do
modelo de multirresolução com fóvea móvel com sucesso. Assim, redefine-se a seguir as
funções de mapeamento.
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Mapeamento de um nívelRk para a imagem original

No caso discreto, utiliza-se uma interpolação diferente, pois quandop = (0;0) o re-
sultado deve serδRk (no contínuo também) e quandop = W� 1 o resultado deve ser
δRk+Sk� (1;1) (diferente do contínuo que seriaδRk+Sk parap=W). Ademais, assim
como no contínuo, os componentes dos demais pontos são definidos como uma interpo-
lação linear dos respectivos componentes entre esses dois valores.

Proposição 2.3.8.

φk;i(p) =
k(Wi�1)(Ui�Wi)+2k(Wi�1)Fi +2pi(mUi�kUi +kWi�m)

2m(Wi�1)
(2.9)

Mapeamento da imagem originalI para um nível Rk

Proposição 2.3.9.No caso discreto, a posição de um ponto em um determinado nívelk,
pode ser calculada a partir de sua posição p na imagem original pela função:

φ�1
k;i (pi) =

2m(Wi�1)pi�k(Wi�1)(Ui�Wi)�2k(Wi�1)Fi

2(mUi�kUi +kWi�m)

(2.10)

restrito a:

0� φ�1
k;i (pi)�Wi�1 (2.11)

Mapeamento entre níveis

Seja uma funçãoωk; j que mapeia um ponto no nívelk para o nívelj no caso discreto.
Pode-se fazer essa transformação primeiro transformando oponto para o referencial emI
através deφ e segundo transformando esse novo ponto para o referencial no nível j através
deφ�1. Sejaωk; j esta função que mapeia um ponto do nívelk para o nívelj, obtêm-se:

Proposição 2.3.10.

ωk; j;i(p) =
(Wi�1)(Ui�Wi)(k� j)+2(Wi�1)(k� j)Fi +2pi(mUi�kUi +kWi�m)

2(mUi� jUi + jWi�m)
(2.12)

O domínio deω é Ak\A j , isto é, pontos que pertencem a ambos os níveis. Vale
observar que o domínio da função para o casok < j, isto é, o ponto correspondente no
nível j pode estar fora do seu domínio. Nas implementações, deve-se, então, verificar esta
possibilidade, visando evitar problemas.

Resolução e custo da estrutura

Gomes [Gomes 2009] propõe dois índices e realiza uma análisedos parâmetros do
modelo de multirresolução com fóvea móvel. O índiceG refere-se à resolução da estrutura
e tenta medir a perda de resolução em relação à imagem original, variando de 0 a 1. Se
G = 1, tem-se a mesma resolução da imagem original. O índiceC refere-se ao total de
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pixelsna estrutura em relação ao total depixelsna imagem original. SeC = 1, tem-se o
mesmo numero de pixels da imagem original e provavelmente a configuração da estrutura
não está adequada. Este último índice pode relativamente indicar o ganho computacional.

No índice proposto,G é influenciado pela resolução de cada um dos níveisRk. A
influência da resolução deRk é ponderada por um subconjuntoDk da região de redi-
mensionamentoAk, de tal forma que esse subconjunto é composto apenas pelos pontos
que não pertencem aos níveis de maior resolução, isto é,Dk = Ak�Ak+1 parak < m e
Dk = Ak parak= m. Essa ideia é motivada para que a estrutura completa obtenhaa maior
cobertura de regiões da imagem original com maior resoluçãopossível. Um exemplo do
subconjunto para cada nível é ilustrado na Figura 2.11.

Para calcularG, realiza-se uma iteração em todos os níveis. Para cada nível, calcula-
se a área de pontos que pertencem a este nível e não pertença a níveis de maior resolução.
Essa área deve ser relativa ao tamanho da imagem original. Então, por exemplo, no
último nível tem-seW0W1 pixels, que representamW0W1

U0U1
do total da imagem original.

Generalizando para qualquer nivelk tem-se:
Sk;0Sk;1�Sk+1;0Sk+1;1

U0U1
. A resolução de cada nível

é dada porW0W1
Sk;0Sk;1

, logo a fórmula geral fica:

G=

W0W1

U0U1
+

m�1

∑
k=0

W0W1(Sk;0Sk;1�Sk+1;0Sk+1;1)

Sk;0Sk;1U0U1
(2.13)

G=

W0W1

U0U1
+

W0W1

U0U1

m�1

∑
k=0

1�
Sk+1;0Sk+1;1

Sk;0Sk;1
(2.14)

O custo é simplesmente a soma da quantidade de pixels de todosos níveis em relação
ao total de pixels da imagem original:

C=

W0W1(m+1)
U0U1

(2.15)

Um gráfico com os índices G e C é plotado paraU =(320;320) eW=(32;32) (Figura
2.12). Pode-se observar que a partir de certo ponto (por exemplo, a partir de 7 níveis)
não vale a pena incluir mais níveis, pois melhora-se pouco a qualidade em resolução da
estrutura a um custo mais alto.
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Figura 2.11: Área de ponderação para cada um dos níveis na determinação do índiceG.
Fonte: [Gomes 2009]
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Figura 2.12: Gráfico com os índices G e C paraU = (320;320) eW = (32;32). Fonte:
[Gomes 2009]
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2.4 Atenção visual: modelagem computacional

Muitos modelos para atenção visual são propostos na literatura e grande parte tem
como base o modelo proposto por Treisman e Gelade [Treisman &Gelade 1980] que
descrevem quais são as características das regiões de uma imagem e como elas são com-
binadas para atrair a atenção humana. O mapa de saliências é proposto por Koch e Ullman
[Koch & Ullman 1985] como forma de reunir em um único mapa topográfico a conspi-
cuidade de partes do campo visual.

Para conhecimento desses termos, cita-se as definições paraconspícuo no dicionário
Houaiss [Houaiss 2001]: “1 claramente visível; facilmente notado; que salta à vista . ..2
que atrai ou tende a atrair a atenção por suas dimensões ou forma inusitadas, por seu
brilho, pelo contraste que faz etc.”. Entre as definições para saliente no dicionário Houaiss
[Houaiss 2001]: “1 que avança, que se sobressai do plano em que se assenta.2 fig.
notável, distinto, que chama a atenção; evidente, notório,manifesto”.

A representação computacional de um mapa de saliências é realizada através de um
mapa que atribui um valor que representa a saliência para cada elemento de uma imagem
(por exemplo, para cadapixel). Usualmente, umpixel com alta saliência possui um valor
alto no mapa de saliência. O mapa de saliências é resultado dacombinação de vários ma-
pas comfeatureselementares como orientação, cor, disparidade e direção demovimento
[Koch & Ullman 1985].

É possível obter no mapa de saliências a conspicuidade de qualquer parte do campo
visual, entretanto, somente uma região é foco da atenção visual. Koch e Ullman [Koch
& Ullman 1985] solucionam esse problema utilizando uma redeWTA (Winner-Take-All)
que em sua forma básica consiste em um operador que retorna o valor máximo do mapa
de saliências.

2.5 Features

Trabalhos recentes na literatura têm evidenciado o uso defeaturespara diversas apli-
cações.Featuressão pontos ou regiões da imagem que se destacam perceptualmente por
alguma característica particular que pode depender de um contexto cognitivo. Essasfe-
aturesservem como base para os mais diversos algoritmos em visão computacional. As
características mais abordadas nos detectores defeaturessão: arestas, cantos eblobsque
são, em geral, obtidos através da aplicação de um filtro em pontos ou em regiões da ima-
gem cujo resultado é comparado a um limiar. Caso o resultado seja maior que esse limiar
(ou menor, dependendo do filtro), classifica-se o ponto específico ou a região específica
como umafeature. Cantos e arestas são regiões da imagem onde algum aspecto da ima-
gem, geralmente a intensidade, varia consideravelmente emalguma direção (aresta) ou
em mais de uma direção (cantos).

Vários métodos estão disponíveis para extração defeatures, como, por exemplo, filtro
de Roberts, filtro de Sobel e detectores de cantos como o detector de Canny e o detector
de Harris [Gonzales & Woods 1992]. Por exemplo, o filtro de Sobel é um filtro para
detecção de arestas e pode ser aplicado através da convolução da imagem com a máscara
exibida na Figura 2.13.
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Recentemente, entrefeaturesbastante utilizadas estão: SIFT [Lowe 2004] e SURF
[Bay et al. 2006]. Sãofeaturesprojetadas para serem invariantes à escala e à rotação. Isso
significa que, ainda que a região ao redor dafeature, seja rotacionada ou escalonada, tal
ponto continuará a ser detectado comofeature. O SURF (Speed-up robust features) é um
algoritmo de extração defeaturesbaseado no SIFT, com algumas modificações (vide um
exemplo defeaturesSURF na Figura 2.14).

Descritores dasfeaturessão calculados de forma que identifiquem de forma única
a região onde estão. Dessa forma, é possível atribuir a um descritor uma únicafeature
da cena. O sucesso de uma tarefa pode depender do quão bem os descritores represen-
tam suas respectivasfeatures. Descritores com alto valor de entropia representam com
fidelidade a região, permitindo assim tarefas de alto nível com maior precisão sejam exe-
cutadas. Uma vez detectadas asfeaturese seus descritores calculados, diversas tarefas
podem ser realizadas, como reconstrução 3D, SLAM, reconhecimento de objetos, etc.

2.5.1 SURF

As featuresSURF foram propostas por Herbert Bay [Bay et al. 2006] com o intuito
de fornecerfeaturesinvariantes à escala, à rotação e que sejam rapidamente computáveis.
Esta seção descreve as etapas da extração de uma feature SURF conforme consta no

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

(a)

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

(b)

Figura 2.13: Filtros de Sobel: (a) direção x e (b) direção y.

Figura 2.14: Exemplo de extração defeaturesSURF, onde asfeaturessão representadas
por círculos. Fonte: [Bay et al. 2006]
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(a) (b) (c) (d)

Figura 2.15: Filtros Laplacianos: (a) Filtro Laplaciano nadireção y, (b) filtro Laplaciano
na direção x, (c) aproximação por inteiros do primeiro filtroe (d) aproximação por inteiros
do segundo filtro. Adaptado de: [Bay et al. 2006]

artigo original publicado no ECCV [Bay et al. 2006]. O algoritmode extração SURF é
composto por duas etapas: detecção e extração dasfeaturese construção dos descritores
de cadafeature. Na aplicação de detecção de objetos especificamente, um casamento
entrefeaturesé realizado através de k-d trees, com o qual é possível obter ovizinho mais
próximo em uma complexidade deO(nlogn).

A extração de acordo com a proposta original [Bay et al. 2006] érealizada através
de um detector Hessiano. Já o descritor de umafeatureSURF é um vetor que tenta lhe
atribuir um valor único. É desejável que esse descritor sejarobusto a ruído, à mudanças
de iluminação e a deformações geométricas.

O detector Hessiano, utilizado pelo algoritmo de extração do SURF, é realizado atra-
vés da análise do determinante da matriz Hessiana que é calculado a partir de uma locali-
zação na imagem:

H(p;σ) =

"

Lxx(p;σ) Lxy(p;σ)
Lxy(p;σ) Lyy(p;σ)

#

(2.16)

ondeLxx(p;σ) é o resultado da convolução da imagem no pontop com a derivada
segunda do gaussiano.

Os filtros utilizados para calcularLyy e Lxy podem ser vistos nas duas primeiras ima-
gens da Figura 2.15. Observe que esses dois filtros usam valores flutuantes (intensidade
e opacidade gradual entre preto, negativo, e branco, positivo). Os filtros 9�9 da Figura
2.15 são aproximações de uma gaussiana comσ = 1:2 [Bay et al. 2006] e representa o
menor dos filtros a serem utilizados. Caso utilize-se somentepesos inteiros, pode-se ace-
lerar a aplicação desses filtros através de uma imagem denominada imagem integral, com
os quais é possível somar qualquer região da imagem utilizando 1 soma, 2 subtrações e 4
consultas à matriz de imagem integral. As imagens integraissão definidas como:

I∑(x) =
i�x

∑
i=0

j�y

∑
j=0

I(i; j) (2.17)

Para se obter o somatório de uma região delimitada pelos pontos A, B, C e D, realiza-
se I(A)� I(B)� I(C)+ I(D), conforme ilustra a Figura 2.16. Dessa forma, a aplicação
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Figura 2.16: Exemplo de uso de imagens integrais. Fonte: [Bayet al. 2006]

dos filtros Laplacianos indicados nas duas primeiras imagens da Figura 2.15 pode ser
acelerada através da aproximação indicada nas duas últimasimagens da Figura 2.15.

Observe que no cálculo da matriz Hessiana há somente oito direções no espaço dis-
creto. Como consequência, tem-se perda de repetibilidade emmúltiplos deπ

4.
O determinante da Hessiana é calculada da seguinte forma [Bayet al. 2006]:

det(Happrox) = DxxDyy� (wDxy)
2 (2.18)

, ondew' 0:9.
O espaço escala é dividido em oitavas. A cada oitava, a frequência de amostras é

reduzida pela metade. Então, na primeira oitava todos ospixelssão candidatos afeatures.
Na segunda oitava, a frequência é reduzida pela metade, istoé, pontos localizados de dois
em doispixelssão candidatos afeatures. Na terceira oitava, tem-se um intervalo de 22

= 4
pixels, e assim por diante para as demais oitavas.

Em cada oitava aplica-se uma série de filtros de tamanhos crescentes. Os tamanhos
desses filtros para cada oitava podem ser vistos na Figura 2.17. Na primeira oitava, o
primeiro filtro possui tamanho 9�9. Os filtros seguintes na mesma oitava possuem in-
cremento de 6pixelscada um. Esse incremento é dobrado a cada oitava. Então, os filtros
da segunda oitava terão um incremento de 2 vezes 6, os da terceira oitava terão um incre-
mento de 2 vezes 12, e assim por diante.

Em relação ao descritor, um vetor grande pode identificar melhor cadafeature, porém
tende a ser mais custoso construí-lo computacionalmente. Enquanto um vetor curto tende
a ser menos representativo, porém a construção do mesmo é de baixo custo computacio-
nal. Geralmente, assume-se esse vetor como tendo 32 posições.

Os descritores são construídos a partir de uma janela, com certa orientação, posici-
onada ao redor do ponto. Essa orientação confere ao algoritmo invariância à rotação.
Calcula-se a resposta ao filtro de Haar nas direções x e y, dentro de uma região circular de
raio 6s, ondescorresponde à escala onde o ponto é detectado. O intervalo deamostragem
é escolhido como sendos. O tamanho da wavelet Haar é escolhido como sendo 4s.
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Figura 2.17: Representação gráfica do tamanho dos filtros paraas 3 primeiras oitavas.
Fonte: [Bay et al. 2006]

Uma vez que as respostas são calculadas e ponderadas com um gaussiana (σ = 2s)
centrada no ponto de interesse, tais respostas são representadas em um plano cartesiano
onde a abscissa corresponde à resposta horizontal da amostra e a ordenada corresponde à
resposta vertical da amostra. Em seguida, uma janela deslizante com certo ângulo soma
todos os pontos em seu interior, resultando em um vetor. O vetor com maior magnitude
corresponde à orientação dominante do descritor.

Para obter o vetor descritor, posiciona-se uma janela no ponto de interesse, tamanho
20s e com a orientação obtida anteriormente. A janela é então dividida em um grid de 4
por 4 sub-regiões. Para cada sub-região, calcula-se a resposta ao filtro Haar dos pontos
dispostos em um grid de 5 por 5 pontos. A resposta à wavelet de Haar horizontal, denomi-
nadadx, e a resposta à wavelet de Haar vertical, denominadady, em conjunto comjdxj e
jdyj compõem um vetor descritivo de 4 posições. Juntando o resultado das 16 sub-regiões,
obtêm-se um vetor de 64 posições que descrevem o ponto de interesse.
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Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

A construção de um sistema de visão computacional abrange umconhecimento mul-
tidisciplinar como física óptica, robótica, processamento digital de sinais, em especial
processamento digital de imagens, e programação de computadores. Ao considerar que
esse sistema de visão pode ser integrado a um sistema cognitivo semelhante ao cérebro
humano exige-se o conhecimento também em outras áreas de estudo como neurociên-
cia, neurofisiologia e inteligência artificial. Para a construção de robôs providos de um
sistema cognitivo e um sistema visual a intersecção entre essas áreas é inevitável. Dessa
forma, o estudo biológico da visão humana inspira biologicamente modelos de visão com-
putacional. Assim como a construção de robôs providos de sistemas cognitivos e visuais
artificiais podem vir a confirmar e dar respaldo a modelos biológicos.

Ao trabalhar com um sistema de visão computacional deve-se antes de tudo definir
como as imagens devem ser representadas. Uma imagem pode serrepresentada das mais
diversas formas. A forma mais comum é através de uma matriz depixels, onde o valor
associado a cadapixel consiste em um ou mais valores inteiros ou reais, dependendodo
espaço de cor utilizado. A localização de cadapixel e suas adjacências correspondem
à mesma localização e adjacências no arranjo de fotoreceptores da câmera. Essa matriz
de pixels pode ser então duplicada e alterada até em sua forma topológica através de
transformadas.

Como visto na Seção 2.2, uma imagem pode ser representa em várias resoluções di-
ferentes. Uma estrutura em multirresolução consiste dessaforma em um conjunto da
mesma imagem em resoluções diferentes, formando uma estrutura que lembra uma pirâ-
mide, nome pelo qual também a estrutura em multirresolução éconhecida. Essa estrutura
de multirresolução é usada em busca visual, como proposto por Leonard Uhr [Uhr 1972],
enquanto a pirâmide Laplaciana é introduzida por Burt e Adelson [Burt & Adelson 1983].
A teoria do espaço escala é formalizada por Witkin [Witkin 1983] e aprimorada por Lin-
deberg [Lindeberg 1993]. O uso de multirresolução para atenção é adotado por Tsotsos
[Tsotos 1987] [Tsotsos 1987] e Burt [Burt 1988], e é usado em diversos modelos de aten-
ção visual, como no trabalho de Sandon [Sandon 1990] [Sandon1991], Tsotsos [Tsotsos
et al. 1995], e Itti et al. [Itti, Koch & Niebur 1998], entre outros.

Um problema ao trabalhar computacionalmente em todas as resoluções de uma pirâ-
mide de multirresolução é que o tempo gasto nessa operação não permite sua implemen-
tação em tempo-real para propósitos robóticos, ao menos em arquiteturas e plataformas
convencionais. De fato, maior parte dos trabalhos consideram apenas imagens estacio-
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nárias e monoculares [Van de Laar et al. 1997, Itti, Braun, Lee& Koch 1998, Rybak
et al. 1998, Luo & Singhal 2000] ou sequência de imagens pós-processadas [Vandapel
et al. 1999, Milanese et al. 1995, Rao & Ballard 1995], sem incluir informações de as-
pectos temporais como movimento ou aspectos funcionais e comportamentais em tempo-
real. Além disso, essas abordagens não provêemfeedbackem tempo-real a estímulos do
ambiente, isto é, não lida explicitamenteon-line com as restrições experimentadas em
aplicações robóticas.

Uma abordagem possível para a construção de um sistema visual artificial é realizar
a análise completa e indexada da imagem, a partir da qual um sistema de decisão com-
putacional possa atuar. Entretanto a grande demanda de processamento computacional
para tal fim sugere outras abordagens de menor custo computacional motivadas biologi-
camente. Há vários aspectos biológicos que podem ajudar na construção de um sistema
visual computacional, entre os quais pode-se destacar que um animal não necessita inde-
xar tudo o que estiver no seu campo de visão, mas somente o que érelevante para a tarefa
[Churchland & Sejnowski 1992]. Nesse sentido, alguns modelos são propostos na litera-
tura que transformam uma imagem em uma representação não uniforme baseando-se na
fisiologia do olho humano.

Uma imagem com uma ou mais fóveas produz uma distribuição nãohomogênea de
amostras da imagem. Nessa distribuição, há um número maior de amostras ao redor de
cada fóvea e a densidade dessas amostras diminui com a distância para o centro de alguma
fóvea. A Tabela 3.1 resume modelos diferentes para foveamento.

Referência Técnica em multirresolução
Arrebola [Arrebola et al. 1998] Piramide
Gomes [Gomes & Fisher 2003] Log-polar
Wang [Wang et al. 2003] Wavelet
Segundo [Segundo & Gonçalves 2004] Pirâmide
Martinez [Martínez & Robles 2006] Piramide
Gomes [Gomes et al. 2008] Pirâmide

Tabela 3.1: Trabalhos em foveamento.

O processo de foveamento não se refere somente à transformação de uma única ima-
gem de forma a ter mais amostras na região da fóvea. Existem soluções para fovea-
mento também utilizandohardware: ou através de sensores que simulam a visão foveada
[Bernardino & Santos-Victor 2002, Schwartz et al. 1995] ou com um sistema de câmeras
onde uma câmera é responsável pela visão periférica e outra câmera é responsável pela
visão da fóvea [Björkman & Eklundh 2004, Chen et al. 2011].

As soluções emsoftwarepermitem uma facilidade maior para implantação emhard-
wareconvencional, além de facilitar eventuais modificações, mas são mais lentas compa-
radas às soluções puramente emhardware, que em geral são mais caras e inflexíveis às
mudanças. Em termos de cobertura do campo de visão, soluçõesque usam uma câmera
específica para fóvea e outra para visão periférica são mais abertas aos estímulos proveni-
entes de todo o ambiente ao utilizar câmeras periféricas comum alto ângulo de abertura.
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Tal cobertura exigiria uma câmera de resolução bastante alta no caso de sistemas de visão
que utilizam somente uma câmera devido às necessidades de uma alta resolução na região
da fóvea. Entretanto, uma câmera específica para a visão de fóvea requer o movimento
dos dispositivos físicos e uma alta diferença entre a câmeraperiférica e a câmera da fó-
vea suprime estímulos que aparecem em um nível intermediário de resolução porque não
estão nem na câmera da fóvea nem na câmera periférica. Neste trabalho, o foveamento é
realizado exclusivamente emsoftware.

Além de visão robótica, diversos sistemas que utilizam foveamento são propostos para
reduzir a quantidade de informações a serem codificadas ou decodificadas para transmis-
são de vídeo em tempo-real (vide Tabela 3.2). Em técnicas queatuam no espaço da
frequência, essa redução pode ser realizada através do descarte de coeficientes, uma vez
que para determinada região tão poucos coeficientes são necessários transmitir, quanto o
inverso da distância dessa região para a posição do centro dafóvea. Em outras palavras,
se uma região está distante da fóvea, esta região pode ser representada por menos coefici-
entes do que uma região que está mais perto. Nesse tipo de aplicação, uma imagem deve
ser codificada com foveamento mantendo uma alta resolução emregiões de interesse. O
cliente requisita imagens que geralmente possuem uma alta resolução no servidor. A co-
municação entre cliente e servidor por ser limitada, por exemplo, pela largura de banda.
A posição do centro da fóvea também pode ser sincronizada como olho humano [Kortum
& Geisler 1996]. Nesse caso, um sistema com uma câmera rastreia os olhos do usuário
e modifica a posição do centro da fóvea para o local onde o usuário está olhando. Dessa
forma, o usuário pode visualizar a imagem como se não houvesse perda de resolução na
periferia. De uma forma similar, Basu [Basu et al. 2002] propõeum sistema foveado para
visualização 3D com restrições de limite de banda, onde a posição do centro da fóvea
controla a qualidade e a resolução das texturas dos objetos.

3.1 Mapa de saliências

Em um mundo dinâmico e repleto de objetos e estímulos, todas as informações ne-
cessárias para realizar taferas complexas podem não estar completamente disponíveis e,
portanto, não são processadas de uma só vez. Informações adquiridas em uma única
fixação do olho não é o bastante para completar a tarefa. Dessaforma, para adquirir in-
formações visuais de maneira eficiente e rápida, nosso cérebro decide não somente para
onde devemos olhar mas também qual a sequência de fixações [Wang et al. 2011]. Essa
sequência, e portanto a forma como o centro da fóvea é guiado,é relacionada a mecanis-
mos controlado pelo nosso sistema de atenção visual. Diversos trabalhos propõem mapas
de saliências a partir dos quais fixações podem ser extraídas.

Outros trabalhos extraemfeaturesa partir de modelos matemáticos como, por exem-
plo, através de uma função de transferência do mapa defeaturespara construir o mapa
de saliências [Van de Laar et al. 1997, Itti, Braun, Lee & Koch 1998, Vandapel et al.
1999, Luo & Singhal 2000, Milanese et al. 1995]. Butko propõe uma aproximação rápida
de um modelo Bayesiano de saliência visual para reduzir o custo computacional [Butko
et al. 2008].

Cheng et al. [Cheng et al. 2011] propõem o uso de dois mapas de saliências que
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Aplicação Referências
Transmissão e codificação de vídeos [Chang & Yap 1997]

[Kortum & Geisler 1996]
[Lee & Bovik 2003]
[Wang et al. 2003]
[Sheikh et al. 2003]
[Itti 2004]
[Wu & Rao 2005]
[Liu & Bovik 2005]
[Dikici & Bozma 2010]

Medidas para qualidade de codificação [Rimac-Drlje et al. 2010]
Codificação de imagens [Kumwilaisak 2008]
Filtragem de alta qualidade [Zhang et al. 2010]

[Geisler & Perry 2002]
Monitoramento [Chen et al. 2010]
Visão robótica [Xu et al. 2010]

[Javier Traver & Bernardino 2010]
[Butko & Movellan 2010]

Tabela 3.2: Aplicações diversas para foveamento.

são baseados em diferenças de contraste globais, com um deles considerando a coerência
espacial assim como as diferenças de contraste globais. Ambas as técnicas produzem
mapas de saliências em alta resolução e comparável a outros métodos de saliências.

Li et al. [Li et al. 2013] propõem um paradigmabottom-uppara detecção de saliências
visuais através da análise no espaço-escala da amplitude doespectro de imagens naturais.
Utilizam um filtro gaussiano na imagem da amplitude do espectro cujo resultado é um
detector de saliências. O mapa de saliências pode ser obtidopela reconstrução da imagem
usando a fase original e a amplitude do espectro, mas filtradona escala selecionada pela
menor entropia no mapa de saliências.

Outra abordagem baseada no domínio da frequência é a proposta por Guo e Zhang
[Guo & Zhang 2010] que propõem um modelo de detecção de saliências espaço-temporal
em multirresolução denominadophase spectrum of quaternion Fourier transform(PQFT),
que calcula o mapa de saliências espaço-temporal através doprocessamento de sua repre-
sentação em quatérnios. Uma vantagem desse modelo é o uso de aspectos temporais,
permitindo que o modelo seja aplicado não somente em imagensestáticas, mas também
em vídeos.

Em uma abordagem diferente, Rybak et al. tratam percepção e cognição como pro-
cessos comportamentais. Diversos comportamentos trabalham simultaneamente, cada um
com um predicado que pode habilitá-los ou não [Rybak et al. 1998].

Em um trabalho puramente descritivo, Kosslyn [Kosslyn 1994] sugere quefeatu-
res extraídos de imagens visuais são combinadas com complementos de imagens men-
tais para propósitos de reconhecimento, enquanto Lindeberg [Lindeberg 1998] detecta
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featuresusando um algoritmo automático de seleção de escala. Lowe propõe o uso
deScale-Invariant Feature Transform(SIFT) para propósitos de reconhecimento [Lowe
1999, Lowe 2004], lidando com detecção defeaturesque são invariantes a escala. Young
[Young 1987] sugere o uso de mecanismos da retina baseado em derivadas gaussianas
para visão espacial. Basicamente, a imagem é transformada emum largo conjunto de ve-
tores defeaturesbaseados no máximo e no mínimo da diferença gaussiana em diferentes
escalas. Asfeaturesresultantes são invariantes à escala, translação, rotaçãoe mudanças
de iluminação.

A ideia de usar representação icônica (baseado em filtros gaussianos e multiescala) e
saliência é explorada por Rao e Ballard para controle de atenção [Rao & Ballard 2004].
A conexão entre um modelo de atenção e uma cabeça robótica é primeiro realizada por
Clark e Ferrier [Clark & Ferrier 1989], e um modelo mais extensivo que inclui mudança
de detecção é proposto por Tsotsos et al [Tsotsos et al. 1995].
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Capítulo 4

Seleção foveada defeatures guiada por
atenção visual

Uma arquitetura possível de um sistema de visão computacional que usa um modelo
de atenção visual pode ser vista na Figura 4.1. Nessa arquitetura, relativamente simples, o
sistema de visão predispõe um conjunto de mapas para serem utilizados por tarefas de alto
nível. Um subconjunto desses mapas, que correspondem biologicamente aos mapas pré-
atentivos (vide Seção 2.4), é utilizado para compor um únicomapa de atenção de acordo
com o modeloFeature Integration Theory. Todas essasfeaturessão usualmente calcu-
ladas uniformemente por toda a imagem. Considera-se que em determinado momento o
sistema cognitivo, por um algum mecanismo, demanda uma tarefa que requer informa-
ções visuais. O sistema de visão por sua vez dispõe ao sistemacognitivo informações
sobrefeaturesdo campo visual. O mapa de saliências pode ser utilizado pelomódulo
de controle de atenção para realizar uma tarefa exploratória a partir de algum estímulo
top-downou reagir a algum estímulobottom-up. A dinâmica entre o sistema cognitivo, o
controle de atenção e o mapa de saliências não é tratada nestetrabalho.

A tese se resume à seguinte hipótese: é possível de forma robusta reduzir o tempo
de processamento de uma tarefa que utiliza um conjunto defeatures realizando a
extração foveada dessasfeatures sem perder a qualidade na execução da tarefa desde
que o foveamento seja propriamente guiado por um processo deatenção visual.

Com a finalidade de confirmar essa hipótese, propõe-se a utilização de uma repre-
sentação foveada de uma imagem integrada a um sistema de atenção visual no intuito de
fornecer um sistema de visão robusto e eficiente. Nesse modelo proposto, a fóvea influ-
encia na densidade defeaturesde forma que a densidade defeaturesé não uniforme: a
densidade defeaturesé alta na fóvea e quanto mais uma região é distante do centro dafó-
vea, menor a densidade defeaturesnessa região. Ao obter menores densidades em partes
da imagem, obtém-se uma menor quantidade defeaturestotais e, portanto, a demanda de
processamento na imagem como um todo é menor.

Este capítulo propõe uma arquitetura de um sistema de visão (vide Figura 4.2) para
que o uso de imagens foveadas na extração defeaturesseja manipulada por um sistema de
atenção visual de forma que haja redução do tempo de processamento ao mesmo tempo
que não haja prejuízos a alguma tarefa que utilize informações pré-atentivas do sistema
visual. Ao final do capítulo, uma extensão para 3D é proposta.
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orientação
SURF

contraste
cor

profundidade
velocidade

Extração defeatures

Sistema de Visão Mapa de Saliências

Tarefa

Sistema Cognitivo/Inteligência Controle de Atenção

junção

utiliza

adquire features

calcula

atua em

consulta

estímulos bottom-up e top-down

Figura 4.1: Uma arquitetura possível de um sistema de visão computacional que usa um
modelo de atenção visual.
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Modelo de foveamento

orientação
SURF
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cor

profundidade
velocidade

Extraçãofoveadadefeatures

Sistema de Visão

Tarefa

Sistema Cognitivo/Inteligência Controle de Atenção

Módulo Adaptativo

Mapa de Saliências
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utiliza atualiza a fóvea

atualiza parâmetros

adquire features

calcula
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fornecefeedback

Figura 4.2: Arquitetura proposta para seleção defeaturesem imagem foveada controlada
por atenção visual.
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A dinâmica do sistema inerente à tese é baseado em três partesprincipais: modelo
de foveamento (Seção 4.1), extração foveada defeatures(Seção 4.2) e controle do fovea-
mento através de um sistema de atenção visual (Seção 4.3).

Na arquitetura do sistema de visão proposta modela-se o sistema visual com fovea-
mento e sua interação com outros módulos do sistema. Como anteriormente, o sistema
de visão dispõe ao sistema cognitivo informações sobrefeaturesdo campo visual. Nessa
parte, configura-se uma diferença entre a forma usual de dispor informações pré-atentivas.
A extração defeaturesé realizada com influência do sistema de foveamento, que por sua
vez é dominado pelo controle de atenção. Dessa forma, todas as informações pré-atentivas
do sistema visual são influenciadas pelo sistema de atenção visual. Além da fóvea, o mo-
delo de foveamento possui várias outras variáveis que podemser atualizadas de forma a
maximizar o sucesso da tarefa ao mesmo tempo que minimiza o tempo de processamento.
Um módulo adaptativo pode, ao longo do tempo, alterar tais variáveis conforme o sucesso
ou insucesso da tarefa.

4.1 Modelo defoveamento

O modelo de imagem foveada estendido neste trabalho é baseado no modelo de ima-
gem foveada proposto pelo autor desta tese [Gomes et al. 2008] (vide Seção 2.3.2). A
partir deste capítulo, citações ao modelo de foveamento se referem a esse modelo especí-
fico. Algumas mudanças são realizadas:

� vetores são escritos em negrito;
� o vetorU (tamanho da imagem original) é substituído porS0: uma vez que são

considerados equivalentes, tornando menor o número de variáveis;
� o vetorW (tamanho de cada nível) é substituído porSm: uma vez que são conside-

rados equivalentes, tornando menor o número de variáveis;
� omite-seAk, não há variável para referenciar-se a uma região, tornandomenor o

número de variáveis.

A Subseção 4.1.1 define esse modelo defoveamentoe a Seção 4.1.2 propõe e define
o fator de crescimento que consiste em uma variável adicional ao modelo. Esse fator per-
mite no contexto dessa tese aumentar a densidade defeaturesna imagem. Essa aplicação
é melhor compreendida na leitura da Seção 4.3.

4.1.1 Definição do modelo defoveamento

Para acompanhar a seguinte explicação vide a Figura 4.3 que ilustra um modelo de
multirresolução com fóvea móvel de 4 níveis. O modelo proposto é formalizado da se-
guinte forma. Define-sem+1 regiões de tamanhoSk 2R

2, ondek= 0;1; :::;m representa
cada nível. A maior região possui um parâmetro de tamanho (S0). A menor região é gui-
ada por um vetorF localizado no centro da região. Por conveniência de formalização, a
origem do sistema de coordenadas do centro da fóvea é(0;0) no centro da maior região.
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Dessa forma,F = F0�S0=2, ondeF0 é o centro da fóvea no sistema de coordenadas do
modelo.

Sejaδk 2 R
2 o deslocamento da região no nívelk, entãoδ0 = (0;0) eδm+Sm=2= F0.

O deslocamento de cada região é obtido usando interpolação linear e é dado por:

δk =
k(S0�Sm +2F)

2m
(4.1)

Observe queδk é definido somente param> 0; em outras palavras, o modelo de imagem
foveada deve conter pelo menos dois níveis.

O tamanho de cadak-ésima região utilizando interpolação linear é dado por:

Sk =

kSm�kS0+mS0

m
(4.2)

4.1.2 Fator de Crescimento

O fator de crescimento é dado por(gx;gy) 2 R
2, ondegx;gy são os fatores que são

somados aos limites de ambos os lados de cada região aplicados na direçãox e y, respec-
tivamente. Por exemplo, suponha que a região de um nível estádelimitada entre 40 e 60
na direçãox e entre 30 e 50 na direçãoy. Ao aplicar o fator de crescimento(3;2), tem-se
a mesma região delimitada entre 37 e 63 na direçãox e entre 28 e 32 na direçãoy. Vide
um exemplo na Figura 4.4.

Uma primeira formalização desse fator é feita a seguir: o limite inferior de uma região
é dado pela Equação 4.3 e o limite superior de uma região é dadopela Equação 4.4.

(δxk�gx;δyk�gy) (4.3)

(δxk+Skx +gx;δyk+Sky +gy) (4.4)

Observe que esses limites podem ultrapassar os limites do domínio da imagem. Dessa
forma, uma segunda formalização é necessária: cada componente do limite inferior não
deve ser menor que 0 (utiliza-se uma função máxima) e cada componente do limite su-
perior não deve ser maior que o respectivo componente deS0 (utiliza-se uma função
mínima). Dessa forma, o limite inferior de uma região é dado pela Equação 4.5 e o limite
superior pela Equação 4.6.

(max(0;δxk�gx);max(0;δyk�gy)) (4.5)

(min(S0x;δxk+Skx +gx);min(S0y;δyk+Sky +gy)) (4.6)

A utilização desses fatores torna-se mais clara na leitura da Seção 4.3. Basicamente,
como consequência, esse fator aumenta a densidade defeaturesem cada nível aumen-
tando a sua região.
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Ux

Uy F

δx1

S1x
δy1

S1y

δx2

S2x
δy2

S2y

δx3

S3x

δy3

S3y

(a) Exemplo 1.

Ux

Uy

F

δx1

S1x
δy1

S1y

δx2

S2x
δy2

S2y

(b) Exemplo 2.

Figura 4.3: Dois exemplos do modelo de foveamento utilizado.

Figura 4.4: Um exemplo de fator de crescimento de 0 a 131 pixels (em ambos os eixos).
Imagem escalonada em 8%. O modelo se comporta como se não houvessefoveamento
quandogx egy tendem a infinito.
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4.2 Seleção defeatures utilizando o modelo defoveamento

A extração defeaturesem uma imagem é tradicionalmente realizada através da apli-
cação de um filtro em todos os pixels da imagem, onde um subconjunto desses pixels é
selecionado como pontos de interesse (vide um exemplo no Algoritmo 1). O filtro que
seleciona tais pontos pode ser, por exemplo, um detector de cantos ou blobs (vide Seção
2.5). Em aplicações práticas, somente esses pontos de interesse são então processados.
Nesse exemplo, as estruturas de repetição da linha 1 e 2 são responsáveis por percorrer
todos ospixelsda imagem e o condicional da linha 3 verifica se cadapixel é umafeature
ou não. Observe que nesse algoritmo todos ospixelssão candidatos a disparar a criação
de umafeatureem suas respectivas localizações.

Algoritmo 1 : Algoritmo tradicional para obterfeaturesem uma imagem, onde f(I, i
,j) é uma função que determina se o pixel (i,j) é umafeatureou não.

Entrada: I: imagem
Entrada: w: comprimento da imagem I
Entrada: h: altura da imagem I
Saída: c: conjunto defeatures
para i  1 atéh faça1

para j  1 atéw faça2

sef(I, i, j) então3

adicionar(i; j) ao conjuntoc4

Já se a extração defeaturesfor em multiescala, tradicionalmente realiza-se a mesma
filtragem em várias escalas diferentes (vide um exemplo no Algoritmo 2). Esse algoritmo
analisa todos ospixelsem várias escalas que estão armazenadas em um vetorX de tama-
nho nx. Esse vetor pode conter qualquer conjunto de escalas, ordenado ou não. Várias
outras adaptações podem ser feitas como, por exemplo, um processo iterativo de um valor
inicial até um valor final de escala. O importante é que em algum momento do algoritmo
todos ospixelsda imagem em determinada escalak sejam analisados. Observe que há
duas formas de se fazer isso: analisando deX[k℄ em X[k℄ amostras (vide Algoritmo 2)
ou redimensionar a imagem para a escalaX[k℄ e analisar todos ospixelsdessa imagem
redimensionada (vide Algoritmo 3). Observe também que uma escala está associada a
cadafeatureque corresponde à escala onde afeaturefoi detectada.

Na proposta desta tese, após o cálculo dos limites de cada nível de um modelo de
foveamento, inicia-se a etapa de seleção defeatures. Esse capítulo mostra como realizar a
seleção defeaturesem multiescala tendo como base o Algoritmo 2 através da integração
do modelo de foveamento. O Algoritmo 3 não é utilizado, pois,assim como no algoritmo
SURF [Bay et al. 2006], ao invés de reduzir a imagem em várias escalas, aumenta-se o
tamanho do filtro (vide Seção 2.5).

A ideia é que em níveis do modelo de foveamento onde o campo visual é maior sejam
extraídasfeaturesem escalas maiores e em níveis onde o campo visual é menor (próximo
à fóvea) sejam extraídasfeaturesem escalas menores. Dessa forma é possível reduzir a
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Algoritmo 2 : Algoritmo tradicional para obterfeaturesem uma imagem em várias
escalas, onde f(I, i ,j, p) é uma função que determina se o pixel (i,j) na escala p é
umafeatureou não.

Entrada: I: imagem
Entrada: w: comprimento da imagem I
Entrada: h: altura da imagem I
Entrada: X: vetor de escalas
Entrada: nx: número de escalas
Saída: c: conjunto defeatures
para p 1 aténx faça1

para i  1 atéh incrementando X[p℄ faça2

para j  1 atéw incrementando X[p℄ faça3

sef(I, i, j, X [p℄) então4

adicionar(i; j;X[p℄) ao conjuntoc5

Algoritmo 3 : Algoritmo tradicional para obterfeaturesem uma imagem em várias
escalas, onde f(I, i ,j) é uma função que determina se o pixel (i,j) é umafeatureou
não ehp ewp representam a altura e comprimento, respectivamente, da imagemIp

Entrada: I: imagem
Entrada: w: comprimento da imagem I
Entrada: h: altura da imagem I
Entrada: X: vetor de escalas
Entrada: nx: número de escalas
Saída: c: conjunto defeatures
para p 1 aténx faça1

Ip = reduzir I no fator de escalaX[p℄2

para i  1 atéhp faça3

para j  1 atéwp faça4

sef(Ip, i, j) então5

adicionar(i; j;X[p℄) ao conjuntoc6

quantidade total defeatures, pois a alta densidade defeaturesem alta frequência ocorre
apenas em um campo visual pequeno (níveis próximos à fóvea) ea baixa densidade defe-
aturesem baixa frequência ocorre em um campo visual grande. A redução da quantidade
defeaturesimplica em:

� caso haja o cálculo de descritores para cadafeature, menor é o processamento total
do cálculo dos descritores pois há uma quantidade menor defeatures;
� processos de alto nível que utilizem taisfeaturespossuem um conjunto reduzido de

featureso que reduz o tempo de processamento de, por exemplo, busca e casamento
defeatures;
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Nível Ei[k℄ Ef [k℄
0 4 6
1 2 4
2 1.2 2

(a)

Nível Ei[k℄ Ef [k℄
0 8 16
1 4.2 8
2 2.4 4.2
3 1 2.4

(b)

Tabela 4.1: Exemplo de intervalos de escala associados a níveis do modelo de foveamento.

� e ademais, o descarte defeaturesconsiderados sem utilidade a um processo de
alto nível pode aumentar a eficiência desse processo pois essasfeaturespodem ser
consideradas como ruído ao processo (um exemplo é descrito no Capítulo 5).

4.2.1 Algoritmo genérico para seleção foveada defeatures

Uma questão deve ser respondida antes da proposta de um algoritmo genérico para
seleção foveada defeatures: que intervalo de escalas são abordadas em cada nível do
modelo de foveamento? Como citado anteriormente, a ideia é que quanto mais distante
do centro da fóvea, maior é o campo visual e maiores são as escalas onde asfeaturessão
detectadas e quanto mais próximo do centro da fóvea, menor é ocampo visual e menores
são as escalas onde asfeaturessão detectadas. Dessa forma, cada nívelk do modelo de
foveamento contém um intervalo de escalas que é denominado por um intervalo entre
Ei[k℄ e Ef [k℄. Vide exemplos na Tabela 4.1: no primeiro exemplo utiliza-se 3 níveis de
foveamento no qual para o nível 1 tem-seEi [1℄ = 2 eEf [1℄ = 4, isto é, o nível 1 abrange
featuresdetectadas nas escalas do intervalo de 2 a 4.

O Algoritmo 4 está em uma forma genérica para a seleção foveada defeaturesem
multiescala. A extração começa com uma análise nível por nível (linha 3). Em seguida,
cada uma das escalas no intervalo específico de escalas naquele nível são analisadas.
Nesse algoritmo as escalas variam de um valor inicial até um valor final com um intervalo
entre elas de∆ (linha 4). Observe, entretanto, que o controle dessa estrutura de repetição
pode ser modificado, pois o importante nessa estrutura de repetição é iterar entre diversas
escalas. Adiante, para cada escala p da linha 4, as linhas entre 5 e 12 calculam, nessa
ordem, o deslocamento de cada nível, o tamanho de cada nível eos limites inferiores e
superiores de cada nível na direção x e y que observam os limites conforme as Equações
4.5 e 4.6. Após o cálculo dos limites de cada nível, faz-se de forma similar ao Algoritmo
2: percorre-se todos ospixels dentro desses limites na frequência relativa à escalap,
verificando para cada a criação de umafeatureou não.

4.2.2 Seleção foveada deSURF

O modelo de foveamento altera a densidade defeaturesde acordo com o nível. De-
pendendo da tarefa, alguns níveis podem ser ignorados. Paraisso, define-se um vetor
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Algoritmo 4 : Algoritmo utilizando foveamento para obterfeaturesem uma ima-
gem, onde f(I, i ,j, p) é uma função que determina se o pixel (i,j) na escala p é uma
featureou não.

Entrada: I, w, h: imagem I de tamanhow�h
Entrada: Ei, Ef : vetor de escalas
Entrada: Fx;Fy: coordenada da fóvea
Entrada: Sm: tamanho do último nível
Entrada: G: fator de crescimento
Entrada: m: número de níveis menos um
Saída: c: conjunto defeatures
S0;x w1

S0;y y2

// Para cada nível k
para k 0 atém faça3

// Para cada escala p associada ao nível k
para p Ei[k℄ atéEf [k℄ incrementando∆ faça4

// Cálculo do deslocamento de cada nível
δx k� (S0;x�Sm;x+2�Fx)=(2�m)5

δy k� (S0;y�Sm;y+2�Fy)=(2�m)6

// Cálculo do tamanho de cada nível
Sk;x (k�Sm;x�k�S0;x+m�S0;x)=m7

Sk;y (k�Sm;y�k�S0;y+m�S0;y)=m8

// Limite inferior da delimitação
Lx max(0,δx�Gx)9

Ly max(0,δy�Gy)10

// Limite S Uperior da delimitação
Ux min(S0;x, δx+Sk;x+Gx)11

Uy min(S0;y, δy+Sk;y+Gy)12

para i  Ly atéUy incrementando pfaça13

para j  Lx atéUx incrementando pfaça14

sef(I, i, j, p) então15

adicionar(i; j; p) ao conjuntoc16

η para indicar um termo relativo à oitava de cada nível e um vetor B para indicar quais
níveis são ignorados, isto é, níveis nos quais nenhum ponto éanalisado.

O vetorη contém a oitava de cada nível (o intervalo de escala é obtido usando potência
de 2 daquela oitava). O vetorB é um vetor binário, onde o valor 1 nai-ésima posição do
vetor indica que oi-ésimo nível deve ser utilizado e o valor 0 indica qu oi-ésimo nível
deve ser ignorado. Por definição seBi = 0, entãoηi = 0.

De forma similar ao que é realizado no SURF [Bay et al. 2006], o tamanho do filtro é
alterado ao invés de reamostrar a imagem original em uma escala específica. Cada nível
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Figura 4.5: Delimitação de cada nível do modelo de foveamento (retângulos pretos), ta-
manhos dos filtros aplicados em cada nível (retângulos azuis) que delimitam as regiões
onde o filtro é aplicado e algumas amostras (em maior proporção no canto inferior es-
querdo para propósitos de visualização) para as quais o filtro Laplaciano é calculado.
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Figura 4.6: Pixel de início para 4 filtros em uma oitava. Observe que todos os filtros
possuem mesmo centro e o maior filtro mantém a atuação de todosos filtros dentro dos
limites da imagem.

possui uma frequência diferente. No artigo original do SURF [Bay et al. 2006], todos
os filtros na mesma oitava possuem a mesma frequência espacial, embora pertençam a
escalas diferentes.

Neste trabalho, cada nível do modelo de foveamento contém escalas de uma mesma
oitava. Para propósitos de simplificação, o vetorη possui a oitava correspondente a cada
nível do modelo de foveamento. Por exemplo, se o modelo possui quatro níveis, então o
vetorη= f4;3;2;1g indica que asfeaturesdo nível 0 estão na quarta oitava, asfeaturesdo
nível 1 estão na terceira oitava, asfeaturesdo nível 2 estão na segunda oitava e, por fim,
asfeaturesdo nível 3 estão na primeira oitava. No artigo do SURF [Bay et al.2006], as
amostras dai-ésima oitava possuem um salto de 2i pixels na amostragem. Por exemplo,
na segunda oitava (i = 1), o salto de amostragem é de dois pixels. Um exemplo desse
modelo pode ser visto na Figura 4.5.

Uma vez que cada filtro Laplaciano possui um tamanho diferente, o ideal é que seus
centros coincidam, de tal forma que a técnica denon-max suppressioné aplicada para o
mesmo pixel. Para que os centros coincidam, é suficiente aplicar o filtro em uma posição
onde todos os filtros estejam dentro do limite espacial da imagem e, em seguida, todos
os filtros podem ser igualmente amostrados, pois estão em umamesma oitava e, como
dito anteriormente, o salto de amostragem em uma mesma oitava é igual. Entretanto, o
filtro Laplaciano deve estar limitado pelas regiões definidas pelo modelo de foveamento.
Isso significa que todos os filtros devem começar no pixel central do maior dos filtros,
delimitado pelo nível atual. A Figura 4.6 ilustra essa ideia.

Observe que se as amostras começam ser analisadas a partir das Equações 4.5 e 4.6,
os limites do filtro Laplaciano podem passar dos limites da imagem. Dessa forma, tais
equações devem ser mais restritas ainda para que nenhum dos filtros ultrapasse os limites
da imagem. Como os centros dos filtros em um mesmo nível são coincidentes, o maior
dos filtros (cujo tamanho no nívelk é denotado porH(k)) restringe os limites centrais dos
filtros. Assim, as Equações 4.5 e 4.6 são reescritas para as Equações 4.7 e 4.8, respec-
tivamente. A aplicação do algoritmo de extração foveada defeaturespode ser vista na
Figura 4.7.
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Figura 4.7: Exemplos de seleção defeatures. Imagem original no canto superior es-
querdo, um primeiro exemplo de seleção defeaturesno canto superior direito, um se-
gundo exemplo no canto inferior esquerdo e sem seleção defeaturesno canto inferior
direito.
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4.3 Seleção defeatures guiada por processo de atenção
visual

Conforme discute-se no início deste capítulo, na arquitetura proposta, uma parte do
sistema de visão é constituída pela interação entre três componentes: sistema cognitivo,
controle de atenção e mapa de saliências. A interação entre essas partes determina como
o processo de atenção se comporta ao longo do tempo de acordo com a tarefa sendo reali-
zada e todo o complexo contexto no caso de robôs autônomos onde existe a possibilidade
de múltiplas tarefas e eventos externos inesperados que devem ser levados em conta.

A posição do centro da fóvea e os parâmetros de fóvea dependemda tarefa sendo
realizada. Por exemplo, se a tarefa é a realização detracking, então deve-se manter a
fóvea ao redor dasfeaturesmais relevantes do objeto. Se asfeaturesestão igualmente
distribuídas ao longo do objeto, de forma geral, é melhor manter o centro da fóvea no
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Algoritmo 5 : Algoritmo utilizando foveamento para obterfeaturesSURF em uma
imagem, ondeLxx(i; j;E), Lyy(i; j;E) e Lxy(i; j;E) são os filtros Laplacianos na es-
cala E centralizados em(i; j) e aplicados nas direções x, y e xy, respectivamente.

Entrada: I, w, h: imagem I de tamanhow�h
Entrada: Fx;Fy: coordenada da fóvea
Entrada: Sm: tamanho do último nível
Entrada: G: fator de crescimento
Entrada: m: número de níveis menos um
Entrada: η: vetor contendo a oitava de cada nível
Entrada: B: vetor de descarte de níveis
Entrada: Ht : limiar do determinante da matriz Hessiana
Entrada: Hq: tamanho do filtro Haar na camada q
Saída: c: conjunto defeatures
S0;x w1

S0;y y2

para k 0 atém faça3

seB[k] então4

oitava η[k℄5

p 2oitava�16

δx k� (S0;x�Sm;x+2�Fx)=(2�m)7

δy k� (S0;y�Sm;y+2�Fy)=(2�m)8

Sk;x (k�Sm;x�k�S0;x+m�S0;x)=m9

Sk;y (k�Sm;y�k�S0;y+m�S0;y)=m10

// Tamanho do maior filtro hessiano
m H1� p11

// Limite inferior e S Uperior da delimitação
Lx max(m,δx�Gx)12

Ly max(m,δy�Gy)13

Ux min(S0;x, δx+Sk;x+Gx)14

Uy min(S0;y, δy+Sk;y+Gy)15

para q 1 até4 faça16

para i  Ly atéUy incrementando pfaça17

para j  Lx atéUx incrementando pfaça18

dx Hx(i; j;Hq� p)19

dy Hy(i; j;Hq� p)20

dxy Hxy(i; j;Hq� p)21

sedx�dy�0:81�dxy�dxy > Ht então22

adicionar(i; j;Hq� p) ao conjuntoc23

centro do objeto detectado. Um problema ocorre se o sistema visual perde a posição ideal
do centro da fóvea. Nesse caso, se a fóvea é posicionada longedo objeto, o sistema pode
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se tornar instável sem achar o objeto. Um outro exemplo é percorrer o campo visual
para examinar o ambiente. Nesse caso, o sistema visual pode mover o centro da fóvea
sistematicamente pelas regiões salientes da imagem. Outrapossibilidade é utilizar atenção
bottom-up e mover o centro da fóvea para uma região saliente.

Os estímulosbottom-uppodem influenciar no sistema de atenção visual determinando
a posição do centro da fóvea. Em uma possível aplicação, por exemplo, pode-se mover o
centro da fóvea para uma região saliente com uma ponderação maior para movimentos no
intuito de mover o foco da atenção para um possível objeto arremessado contra o robô.

Considerando que parte das tarefas em atençãotop-downrequer uma maior quanti-
dade de informações na região requisitada pela atenção, é suficiente posicionar o centro
da fóvea para essa região. Uma questão que surge é como uma tarefa se relaciona ao mó-
dulo de atenção visual. Entre tarefas elementares que envolvem atençãotop-downestão
a busca exploratória e a tarefa detracking. A subseção a seguir explora possibilidades de
interação entre a tarefa detrackinge o módulo de atenção visual de forma que o sistema
de visão seja robusto.

4.3.1 Atençãotop-down em tracking

Em uma tarefa detracking utilizando extração foveada defeatures, propõe-se sele-
cionar somente partes do conjunto defeaturesque são importantes na manutenção do
tracking. Featurespodem existir em escalas diferentes e se o objeto é aproximadamente
paralelo ao plano da câmera, então a escala dasfeaturespode ser estimada. Por exemplo,
se o objeto está próximo da câmera,featuresde escalas maiores do objeto são casadas
com asfeaturesde baixa escala do objeto comparativo. Por outro lado, se o objeto está
longe da câmera,featuresde escalas menores do objeto são casadas com asfeaturesde
alta escala do modelo.

Um diagrama para gerenciamento detracking que utiliza o modelo de foveamento
proposto pode ser visto na Figura 4.8. Se em determinado instante de tempo o objeto é
detectado, o centro da fóvea é reposicionado para uma nova posição. No modelo de aten-
ção proposto, a posição do centro da fóvea é alterada para o centro do objeto detectado.
Caso o objeto não seja detectado no instante atual, o centro dafóvea precisa ser reposi-
cionado para alguma posição que favoreça a redetecção do objeto. Cinco estratégias são
apresentadas no diagrama:

� Estratégia - manter a última posição do centro da fóvea:
sejaFt a posição no tempot eCt o centróide real do objeto no tempot, então caso
o tracking for perdido, faz-seFt+1 = Ft . Se o objeto não foi detectado por conta
de uma falsa detecção, essa estratégia tem o efeito de ignorar uma falsa detecção
caso a detecção anterior tenha sido realizada com sucesso eCt+1�Ct , ou seja, não
houve mudança rápida na posição do objeto e a última posição do centro da fóvea
também é uma boa estimativa para o próximo instante de tempo.
� Estratégia - baseado nos últimosn quadros:

utiliza osn últimos quadros para predizer uma nova posição; utilizandouma média
ponderada dos últimosn quadros ou aplicando um filtro de Kalmann;
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� Estratégia - desabilitar o foveamento:
consiste em desabilitar o foveamento seja através da não execução do foveamento
ou seja aumentando o fator de crescimento para um valor representativamente infi-
nito. Nesse último caso, desde que observando os parâmetrosutilizados. um pico
de processamento ocorre devido ao aumento repentino no número defeatures;
� Estratégia - incrementar o fator de crescimento:

o processo derecuperaçãoocorre de maneira gradual, com o tempo de processa-
mento aumentando proporcionalmente ao aumento do número defeatures; pode-se
nesse caso limitar um crescimento máximo de forma a não aumentar demasiada-
mente o tempo de processamento.
� Estratégia - utilização de atençãobottom-up:

como descrito anteriormente, um mapa de saliência pode ser usado para mover o
centro da fóvea para uma região saliente em resposta a estímulos bottom-up. Nos
experimentos que utilizam essa estratégia, cada vez que se perde a detecção do ob-
jeto, o mapa de saliência é calculado, um limiar é aplicado nesse mapa e o centro da
fóvea é deslocado para o centróide das regiões salientes. Como também afirmado
anteriormente, o modelo de foveamento proposto utiliza somente um foveamento
por vez. Dessa forma, assume-se que esse centróide esteja próximo do centro do
objeto. Diversos algoritmos podem ser utilizados nesse caso, mas se o objeto não
é mais detectado por conta de um movimento rápido do objeto, então o movimento
é uma feature importante no cálculo do mapa de saliências. Comisso em mente,
utiliza-se o mapa de saliências proposto por Butko [Butko et al. 2008], uma vez que
demonstra ser rápido e também eficiente em enfatizar informações de movimento
(vide Figura 5.5). Realizando-se um experimento onde o mapa de saliências é cal-
culado na imagem original escalonado para 20% do tamanho original utilizando
o mapa de saliências proposto por Butko, constata-se uma redução do tempo de
processamento de 330ms por quadro para cerca de 6ms por quadro.

Uma questão que surge nesse tipo de sistema é como saber se o objeto foi detectado
ou não sem conhecimento prévio. Neste trabalho, considerando que a imagem do objeto
retangular é projetada como um quadrilátero na imagem a ser processada, utiliza-se a
seguinte heurística: um objeto é considerado detectado quando a diferença entre as duas
diagonais desse quadrilátero é menor que 10% da maior diagonal e a distância média entre
os descritores que foram casados é menor que 0.20. Os descritores são normalizados de
forma que a distância máxima possível é 2. Exemplo de detecções consideradas bem-
sucedidas e mal-sucedidas podem ser vistas na Figura 4.9.

Se há mais de um objeto, há duas possibilidades. Embora seja difícil para os humanos
fovear mais de uma região ao mesmo tempo, é possível fovear quantas regiões forem
necessárias via software. Como consequência, o tempo de processamento é incrementado
se os mesmos parâmetros são usados. Uma opção é reduzir a atenção ou informações
visuais para cada objeto de forma que o tempo de processamento médio continue por
volta do mesmo valor. Outra opção é fovear cada objeto e processá-los em sequência. O
modelo proposto neste trabalho realiza somente um foveamento por vez. Se dois objetos,
por exemplo, exigem atençãotop-down, então o sistema de visão presta atenção a um dos
objetos em um momento e ao outro objeto em um momento seguinte.
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trackingperdido?

Sistema de visão Modelo de foveamento

Atualizar fóvea

Recuperartracking

baseado nos últimos n quadros

último quadro

desabilitar fóvea

aumentar fator de crescimento

atençãobottom-up

altera fóveaconsulta

não

sim

usar estratégia

Figura 4.8: Diagrama para realização detracking.

4.4 Extensão para 3D

Tecnologias recentes têm permitido também a aquisição de informações tridimensio-
nais do mundo real como, por exemplo, o dispositivo Microsoft Kinect [Microsoft 2013]:
um sensor RGB-D a custos acessíveis originalmente desenvolvido para entretenimento
que também é utilizado em várias aplicações em pesquisa em robótica e em aplicações
comerciais. Em oposição aos dispositivos de captura de imagem bidimensionais, tais dis-
positivos capturam a cena do mundo real e a transforma em uma nuvem de pontos. Assim
como uma imagem bidimensional, essas informações podem sertrabalhadas por algorit-
mos em visão computacional para extração de informações do mundo como, por exemplo,
para detecção e localização de um objeto.

A mesma arquitetura também é aplicada no espaço tridimensional [Gomes, da Silva,
Rocha, Aroca, Velho & Gonçalves 2013]. Nessa extensão, uma nuvem de pontos é adqui-
rida via um dispositivo de captura tridimensional. Em seguida, o sistema de visão aplica
o foveamento tridimensional nessa nuvem (vide Figura 4.10). O foveamento na nuvem
de pontos não é suficiente para reduzir a densidade defeaturesna nuvem, dessa forma as
featurestambém são extraídas de forma foveada.

No caso do espaçoR3, ao invés de reamostrar regiões concêntricas da imagem, a nu-
vem de pontos foveada é obtida através da subamostragem da nuvem de pontos usando
paralelepípedos concêntricos, cada qual representando umnível (vide Figura 4.11). Cada
paralelepípedo especifica um recorte na nuvem de pontos com uma densidade de pontos
diferente. O paralelepípedo mais externo tem um dos seus cantos posicionado em uma
coordenada emR3 específica que define o sistema de coordenadas do modelo (videeixos
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Figura 4.9: Exemplos de detecções bem-sucedidas (marcadascom um ’O’) e detecções
mal-sucedidas (marcadas com um ’X’).
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(a) Nuvem de pontos original. (b) Nuvem de pontos foveada com objeto de-
tectado em vermelho.

Figura 4.10: (a) Exemplo de uma nuvem de pontos e (b) a detecção de uma bola (em
vermelho) nessa nuvem de pontos.

em destaque na Figura 4.11). Todos os pontos fora desse paralelepípedo são descartados.
Dentro desse paralelepípedo, outros menores são posicionados linearmente. O menor pa-
ralelepípedo é centralizado em um parâmetro chamado centroda fóvea: uma coordenada
3D onde a densidade da nuvem de pontos é máxima. Um algoritmo de subamostragem é
então aplicada em cada nível de forma que a densidade de pontos do paralelepípedo maior
é a menor dos níveis.

A nuvem de pontos foveada é formalizada a seguir. Define-sem+1 paralelepípedos
de tamanhoSk 2 R

3, comk = 0;1; :::;m representando cada nível. Cada nível da nuvem
de pontos foveada modifica a densidade dos pontos. O primeironível (nível 0) tem uma
redução de densidade dada pord0 e o último nível (nívelm) tem uma redução de densidade
dada pordm. A redução de densidade dos demais níveis são obtidos por interpolação
linear entred0 edm.

O nível 0 (maior paralelepípedo) possui três parâmetros: tamanho (S0), orientação e
posição (denotada por∆). Os últimos dois parâmetros definem o sistema de coordenadas
do modelo. De forma prática, se toda a nuvem de pontos deve sercoberta, é possível
atribuir automaticamente valores a esses três parâmetros como abounding boxde toda a
nuvem. Entretanto, em algumas aplicações, pode ser interessante posicionar o nível 0 em
uma pequena parte de uma nuvem de pontos relativamente maior.

O nívelm (menor paralelepípedo) é guiado em seu centro por um vetorF que repre-
senta o centro da fóvea. Por conveniência, a origem do sistema de coordenadas da fóvea
está no centro do nível 0. Dessa forma,F = F0�S0=2, ondeF0 é o centro da fóvea no
sistema de coordenadas do modelo.

Sejaδk 2 R
3 o deslocamento do nívelk, entãoδ0 = (0;0;0) e δm+Sm=2= F0.

O deslocamento do k-ésimo nível usando interpolação linearé dada por:

δk =
k(S0�Sm +2F)

2m
(4.9)
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Figura 4.11: Exemplos do modelo de foveamento tridimensional usando 3 níveis com
duas posições diferentes para o centro da fóvea.
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Observe queδk é definido somente param> 0; em outras palavras, o modelo de fovea-
mente deve conter pelo menos 2 níveis.

O tamanho do k-ésimo nível utilizando interpolação linear édado por:

Sk =

kSm�kS0+mS0

m
(4.10)

Da mesma forma que no caso bidimensional, o fator de crescimento também é defi-
nido e é representado porG = (sx;sy;sz) 2 R

3, ondesx;sy;sz são fatores de escala apli-
cados nas direçõesx, y andz, respectivamente (vide Figura 4.12). Esse fator aumenta a
quantidade de pontos na nuvem foveada através do aumento do volume dos paralelepípe-
dos. O raciocínio para obter a delimitação de cada nível é similar ao caso bidimensional
e os limites de cada nível são dados pelas Equações 4.11 e 4.12.

(max(0;δxk�gx);max(0;δyk�gy);max(0;δzk�gz)) (4.11)

(min(S0x;δxk+Skx +gx);min(S0y;δyk+Sky +gy);min(S0z;δzk+Skz+gz)) (4.12)

Após o cálculo da delimitação dos níveis, a nuvem de pontos é subamostrada para
alterar a densidade da nuvem de pontos. Há duas possibilidades nessa etapa em relação
ao armazenamento da nuvem de pontos: criar um única nuvem de pontos unindo todos
os pontos subamostrados de cada nível ou armazenar os pontossubamostrados de cada
nível independentemente. Observe que ambas as maneiras podem ser adotadas simulta-
neamente.

Ao juntar todos os pontos em uma única nuvem de pontos, entretanto, podem ocorrer
distorções geométricas, provavelmente imperceptíveis emuma inspeção visual, caso o
algoritmo de subamostragem modifique as coordenadas dos pontos. Uma possível solução
para esse problema é juntar todos os pontos de um nível que nãopertencem a um nível
de índice maior, ou seja, todos os pontos no paralelepípedo de um nível que não estão
nos paralelepípedos internos. Dessa forma, pontos de um nível não se misturam a pontos
de outro nível. Para garantir essa disjunção entre os níveis, basta testar se cada ponto do
nível k a ser inserido na nuvem de pontos foveada está ou não dentro doparalelepípedo
k+1 (k 6= m) como é realizado no Algoritmo 6. Um exemplo de uma nuvem de pontos
foveada pode ser visto na Figura 4.13.
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(a) G = (0, 0, 0) (b) G = (20, 20, 20)

(c) G = (40, 40, 40) (d) G = (60, 60, 60)

Figura 4.12: Diferentes valores para o fator de crescimentono modelo de foveamento 3D.

(a) (b) (c)

Figura 4.13: Exemplo de aplicação do modelo de foveamento: (a) nuvem de pontos fo-
veada com informações de cor, (b) nuvem foveada comm= 4, Sm = (0:4;0:4;0:4), S0 =

(1;1;1) eF = (�0:06;0:11;�0:75) e (c) nuvem foveada comm= 4, Sm= (0:2;0:2;0:2),
S0 = (1;1;1) eF = (0:05;�0:11;�0:75).
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Algoritmo 6 : Algoritmo para foveamento de uma nuvem de pontos.
Entrada: nuvem de pontosfPgin
Entrada: densidade mínimad0

Entrada: densidade máximadm

Saída: nuvem de pontosfPgout

Saída: vetor de nuvem de pontosfLg de tamanhom+1
para k 0 atém faça1

dk = d0+k(dm�d0)=m;2

subamostrarfPgin emfLgk usandodk como parâmetro;3

para cadaponto p defLgk faça4

sep está dentro do paralelepípedo k e não está dentro do paralelepípedo5

k+1 então
adicionarp à nuvem de pontosfPgout;6

fim7

fim8

fim9
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Capítulo 5

Experimentos

O objetivo dos experimentos propostos neste capítulo é fornecer dados para a análise
do uso de seleção defeaturesutilizando o modelo de foveamento. Com esses experimen-
tos é possível analisar o impacto da seleção defeaturescom foveamento em duas tarefas
específicas bastante comuns em aplicações de visão robótica: detecção de objetos utili-
zando casamento defeaturese tracking. Além disso os experimentos mostram contextos
teóricos em aplicações práticas, conforme discute-se na Seção 4.2.

Para realizar os experimentos, a arquitetura proposta no Capítulo 4 é implementada
emsoftware. Dois experimentos são realizados:

� distância do centro da fóvea para o centro do objeto (vide Seção 5.3): esse expe-
rimento avalia a taxa de acerto na detecção de um objeto em função da distância
entre o centro do objeto e o centro da fóvea;
� e tracking (vide Seção 5.4): um experimento onde avalia-se a taxa de acerto na

detecção de um objeto onde a posição do centro da fóvea não está determinada.
Várias estratégias são aplicadas para manter o centro da fóvea próximo ao objeto e,
assim, manter a taxa de acerto, conforme discute-se na Subseção 4.3.1.

5.1 Metodologia

Para o experimento detracking, o material utilizado é um Laptop Intel Core i5 2,3GHz
com 4 GB de memória RAM e sistema operacional Linux Ubuntu 12.04. Já para o expe-
rimento de distância do centro da fóvea para o centro do objeto, uma vez que a demanda
de processamento é alta, várias máquinas são utilizadas. Cada máquina calcula de forma
independente das outras máquinas um conjunto específico de distâncias. O algoritmo é
implementado na linguagemC++ utilizando a bibliotecaOpenCVna versão 2.3.1. As
funçõesicvFindMaximaInLayere icvCalcLayerDetAndTracepresentes nessa biblioteca
são adaptadas para incluir o modelo de foveamento. O tempo deprocessamento dos al-
goritmos é medido utilizando a funçãocvGetTickCountdessa mesma biblioteca. Para
analisar os resultados dos experimentos, utiliza-se oground truthdescrito na Seção 5.2.

63
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5.2 Características doground truth utilizado

Os experimentos são realizados usando umground truthproposto por Zimmermann
[Zimmermann et al. 2009]. Para cada um dos quadros de três cenas (uma tolha, um
telefone e ummouse pad), há quatro pontos que indicam onde o objeto aproximadamente
planar está. Quatro dos quadros para oground truthdenominado pormouse padpodem
ser vistos na Figura 5.1.

(a) Quadro 25. (b) Quadro 90.

(c) Quadro 175. (d) Quadro 420.

Figura 5.1: Quadros de número 25, 90, 175 e 420 doground truthque contém ummouse
pad (escalonado para 25% do tamanho original).

Com a finalidade de realizar uma melhor análise, a velocidade eo comprimento apa-
rente do objeto ao longo do tempo são obtidos. O vídeo doground truthdo mouse pad
contém 6946 quadros com 640�480pixelscada e exibe ummouse padem uma cartolina
sendo movimentada por uma pessoa. O objeto é aproximado e distanciado da câmera
(vide Figura 5.2) em velocidades diferentes (vide Figura 5.3). Observe que o compri-
mento aproximado do objeto, calculado como a raiz quadrada da área do plano indicado
peloground truth, varia entre 100pixels(aproximadamente 15% do comprimento da ima-
gem) a 400pixels(aproximadamente 63% do comprimento da imagem). Observe também
que se o vídeo é executado a uma taxa de 30 quadros por segundo,a velocidade varia entre
30 e 360pixelspor segundo.
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Figura 5.2: Aproximação do comprimento aparente do objeto ao longo do tempo indi-
cando a variação de escala do objeto noground truthdomouse pad(um filtro de média é
aplicado para melhor visualização).
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Figura 5.3: Velocidade do centro doground truth(um filtro de média é aplicado para
melhor visualização).
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5.3 Distância do centro da fóvea para o centro do objeto

Esse experimento demonstra como a distância do centro da fóvea para o centro do
objeto pode influenciar na sua detecção. Se o centro da fóvea está longe do objeto, espera-
se que o objeto seja detectado com menor taxa de acerto, pois adensidade defeaturesna
localização do objeto é menor. Por outro lado, se o centro da fóvea está mais próxima
do centro do objeto, espera-se que a taxa de acerto na detecção usando o modelo de
foveamento seja equiparável ao modelo sem fóvea.

Utiliza-se oground truthdo mouse padque contém 6946 quadros. Utiliza-se um
intervalo de 30pixelsentre as distâncias testadas e três vetoresB entre si são utilizados
(Bi indica se o i-ésimo nível é utilizado ou não). Na imagem sem fóvea, dois vetores
B são usados e a taxa de detecção é de 87% para ambos. Isso significa que a terceira
e quarta oitavas não são essenciais para a detecção de objetos nesse caso, o que não
necessariamente significa que não são utilizados. Um limiarde 200 no filtro Hessiano e
um descritor de tamanho 128 são utilizados. Vários experimentos são realizados variando
a distância entre o centro do objeto doground truthe o centro da fóvea. O raio está no
intervalo de 1 a 300pixels, variando de 30 em 30pixels. Para cada uma das distâncias, o
centro da fóvea é posicionado em um de oito possíveis ângulos(múltiplos deπ=4). Caso a
posição do centro da fóvea esteja fora da imagem, o próximo grau é avaliado até que uma
posição para o centro da fóvea seja válida. Como o raio é menor que a menor dimensão
da imagem, então ao menos um grau é viável. O mesmo procedimento é realizado para
cada um dos modelos cujos parâmetros podem ser vistos na Tabela 5.1.

Observe que a escala do objeto nesseground truthaltera-se ao longo do tempo (vide
Figura 5.2). Há casos em que o tamanho aparente do objeto é pequeno e não é possível
detectá-lo mesmo sem a aplicação de foveamento. Dessa forma, se o objeto aparece
em escala maiores, isto é, o tamanho aparente do objeto é pequeno, entãofeaturesmais
robustas ou outros algoritmos de detecção devem ser aplicados.

Os modelos, o tempo médio de processamento e a taxa de detecção para determinados
raios podem ser vistos na Tabela 5.1. É possível, nesse exemplo, reduzir em até quatro
vezes o tempo de processamento em relação ao modelo sem fóveacom o mesmo vetor
B. Entretanto, à medida que o centro da fóvea distancia-se do centro do objeto, a taxa
de detecção do objeto diminui. A velocidade desse decaimento depende do modelo uti-
lizado como pode ser visto na Figura 5.4. Acredita-se que em escalas maiores, isto é,
quando o tamanho aparente do objeto é bem menor que o tamanho da imagem, o tempo
de processamento economizado pode ser maior devido à relação entrefeaturescasados e
featuresignorados. Nesses casos, o algoritmo de detecção deve ser robusto o suficiente
para detectar nessas escalas.

Observa-se também que para alguns modelos, a taxa de acerto émaior que o modelo
sem foveamento para distâncias menores entre o centro da fóvea e o centro do objeto. Esse
fato deve-se, provavelmente, à diminuição do número defeaturesque não pertencem ao
objeto na extração defeatures, pois o centro da fóvea está próxima do centro do objeto e,
portanto, um melhor casamento defeatures.

O ideal é que o centro da fóvea esteja próxima do objeto, mas caso não esteja, que o
modelo seja capaz de ainda detectá-lo. A distância de tolerância para detecção depende
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ID* W B Tempo Distância** (px)
médio (ms) 0 30 60 120 210

Taxa de acerto(%)
1 - [1;1;1;1℄ 85 87 87 87 87 87
7 - [0;0;1;1℄ 56 87 87 87 87 87
17 (256, 256) [1;1;1;1℄ 53 89 89 89 82 42
8 (192, 192) [1;1;1;1℄ 47 90 90 88 67 26
9 (160, 160) [1;1;1;1℄ 43 90 89 84 58 20
5 (128, 128) [1;1;1;1℄ 39 90 87 76 48 17
10 (192, 192) [0;1;1;1℄ 34 90 90 89 67 26
4 (64, 64) [1;1;1;1℄ 34 69 64 57 30 11
3 (32, 32) [1;1;1;1℄ 33 45 48 44 23 8
11 (16, 16) [1;1;1;1℄ 31 43 44 38 21 7
14 (8, 8) [1;1;1;1℄ 31 43 42 35 19 7
18 (256, 256) [0;0;1;1℄ 26 89 89 90 82 40
15 (8, 8) [0;1;1;1℄ 21 42 42 35 19 7
13 (16, 16) [0;1;1;1℄ 21 43 44 37 20 7
6 (128, 128) [0;0;1;1℄ 14 90 88 77 47 10
12 (16, 16) [0;0;1;1℄ 10 36 38 30 12 2
16 (8, 8) [0;0;1;1℄ 10 36 35 26 11 2
2 (32, 32) [0;0;1;1℄ 10 40 45 39 16 3

Tabela 5.1: Tempo de processamento médio e taxa de acerto (arredondados para o inteiro
mais próximo) para diferentes modelos de foveamento ordenados pelo tempo de proces-
samento médio. Os modelos 1 e 7 são os modelos que não utilizamfoveamento. * A sigla
ID significa identificador do modelo. ** Distância para o centro doground truth.
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também do tamanho aparente do objeto na imagem. Por exemplo,se o objeto está distante
da câmera e seu tamanho aparente é de 50pixelsem largura, então o centro da fóvea deve
estar a, por exemplo, no máximo 25pixels distante do centro do objeto para que seja
possível manter uma taxa alta de detecção. Por outro lado, seo objeto está muito próximo
da câmera, então o centro da fóvea pode estar mais distante docentro do objeto sem que
se perca a detecção. Outra variável que influencia nessa questão é o tamanho da imagem
original. Quanto maior a diferença entre o tamanho aparentedo objeto e o tamanho da
imagem original, mais útil é o modelo de foveamento, pois mais featuresque não seriam
casados são ignorados.

Observa-se também que para alguns modelos com foveamento, ataxa de acerto é
maior para distância menores entre o centro da fóvea e o centro do objeto comparada à
taxa de acerto sem foveamento. Esse fato pode ser explicado considerando que o fovea-
mento reduz a quantidade de potenciaisfeaturesque não pertencem ao objeto, uma vez
que o centro da fóvea está a uma pequena distância do centro doobjeto. Dessa forma, a
proporção defeaturespertencentes ao objeto em relação ao total defeaturesextraidos é
maior.

5.4 Tracking

Nesse experimento, um objeto é apresentado e o sistema visual deve continuamente
determinar sua posição. Se a extração defeaturesocorre sem foveamento e a todo qua-
dro o objeto é detectável, otracking deve ser perdido somente se o objeto sair fora do
campo de visão. Entretanto, se o modelo de foveamento é utilizado, otrackingpode ser
perdido se o centro da fóvea não for corretamente posicionado, como constata-se no ex-
perimento da Seção 5.3. Dessa forma, é importante que o sistema detrackingseja capaz
de reposicionar o centro da fóvea nos momentos em que o objetonão está sendo mais
localizado.

O ground truthutilizado é omouse pade os parâmetros do modelo de foveamento são
os do modelo 6 da Tabela 5.1. Como explicado anteriormente, estratégias de recuperação
podem ser implementadas no caso em que otracking é perdido. Nesse experimento,
quatro estratégias diferentes são aplicadas: manter a última posição do centro da fóvea,
desabilitar o foveamento, atençãobottom-uputilizando mapa de saliências (vide Figura
5.5) e através da aplicação do fator de crescimento. Os conceitos dessas estratégias são
discutidas na Seção 4.3.

Para algumas velocidades do vídeo é possível reduzir de 2,7 a4,4 vezes o tempo mé-
dio de tracking sem diminuir ou mesmo aumentar a taxa de detecção do objeto (vide
velocidades 1x e 5x na Tabela 5.2). Os experimentos mostram que quanto maior o fator
de crescimento, maior é o tempo de processamento e maior a taxa de detecção do ob-
jeto. Quando a fóvea é desabilitada, há um pico no tempo de processamento (vide Figura
5.6). Os diversos fatores de crescimento podem ser vistos como uma solução interme-
diária entre a estratégia de manter a última posição do centro da fóvea e a estratégia de
desabilitação do foveamento (vide tempo de processamento etaxa de acerto nas Figuras
5.7 e 5.8). O tempo de processamento e taxa de acerto em funçãoda velocidade do vídeo
para otrackingsem foveamento e as estratégiasbottom-up, desabilitar a fóvea e manter a
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 5.5: O mapa de saliências é utilizado para uma estratégia de recuperação da
posição do centro da fóvea quando o objeto não é detectado. A primeira coluna possui os
quadros (a) 700, (c) 740, (e) 780 e (g) 920 originais doground truthdomouse-pad(todos
escalonados para 14% do tamanho original) e a segunda colunapossui os respectivos
mapas de saliência (em tamanho original) da imagem à sua esquerda.
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V Modo Tempo médio (ms) Taxa de acerto (%)
1x Foveado/Última posição 13,24 83,90
1x Foveado/Fator de crescimento 5px/quadro 15,14 87,73
1x Foveado/Fator de crescimento 15px/quadro 17,35 88,55
1x Foveado/Fator de crescimento 30px/quadro 19,02 88,48
1x Foveado/Fator de crescimento 60px/quadro 20,46 87,91
1x Foveado/Desabilitar foveamento 22,63 88,22
1x Atençãobottom-up 15,86 83,47
1x Sem foveamento 67,14 87,06

5x Foveado/Última posição 14,27 78,19
5x Foveado/Fator de crescimento 5px/quadro 15,94 80,92
5x Foveado/Fator de crescimento 15px/quadro 17,20 84,38
5x Foveado/Fator de crescimento 30px/quadro 19,02 85,39
5x Foveado/Fator de crescimento 60px/quadro 20,45 86,61
5x Foveado/Desabilitar foveamento 24,37 87,26
5x Atençãobottom-up 16,62 78,11
5x Sem foveamento 65,48 87,68

10x Foveado/Última posição 14,46 73,78
10x Foveado/Fator de crescimento 5px/quadro 15,37 74,35
10x Foveado/Fator de crescimento 15px/quadro 16,96 76,37
10x Foveado/Fator de crescimento 30px/quadro 18,67 77,09
10x Foveado/Fator de crescimento 60px/quadro 21,40 80,55
10x Foveado/Desabilitar foveamento 27,13 81,56
10x Atençãobottom-up 16,88 73,92
10x Sem foveamento 65,57 87,18

20x Foveado/Última posição 14,39 59,37
20x Foveado/Fator de crescimento 5px/quadro 15,46 65,13
20x Foveado/Fator de crescimento 15px/quadro 17,25 67,15
20x Foveado/Fator de crescimento 30px/quadro 19,79 70,32
20x Foveado/Fator de crescimento 60px/quadro 21,96 75,22
20x Foveado/Desabilitar foveamento 29,63 75,50
20x Atençãobottom-up 17,19 66,57
20x Sem foveamento 65,37 85,59

Tabela 5.2: Tempo de processamento e taxa de acerto para estratégias e velocidades de
reprodução diferentes. V significa velocidade.
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posição da fóvea podem ser vistos na Figura 5.9.
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Figura 5.6: Tempo de processamento utilizando duas estratégias: manter a última posição
do centro da fóvea e desabilitar o foveamento. Observe que a estratégia de desabilitar o
foveamento acarreta em picos de tempo de processamento. O tempo de processamento
de ambas estratégias para os demais quadros seguem um padrãosimilar.

A melhor estratégia depende do contexto da cena. Se o movimento do objeto é lento e
o trackingé perdido devido a uma falsa detecção, então manter a última posição do centro
da fóvea ou escolher uma velocidade baixa no fator de crescimento são boas estratégias.
Por outro lado, ambas estratégias não funcionam adequadamente se o objeto estiver se
movimentando muito rapidamente (vide a estratégia de manter a última posição do centro
da fóvea ao reproduzir o vídeo 10 vezes mais rápido). Nesses casos, um aumento na
velocidade do fator de crescimento ou abordagens de predição mais elaboradas podem
produzir melhores resultados.
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processamento.
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Capítulo 6

Conclusão

Um mecanismo de extração defeaturesguiado por atenção visual é proposto nesta
tese. A arquitetura proposta pode ser aplicada em diversas tarefas comotrackinge detec-
ção de objetos com considerável redução do tempo de processamento, um dos gargalos
para visão computacional em tempo-real.

Esta tese tem duas contribuições principais. A primeira é uma técnica para extração de
featuresmultiescala em imagens foveadas, considerando que a densidade defeaturesde-
pende da posição do centro da fóvea. A segunda contribuição éum método desenvolvido
com a finalidade de guiar a extração por atenção visual. Tarefas detrackinge atenção são
realizadas para validar ambas contribuições. Como contribuição principal, o tempo de
processamento é consideravelmente reduzido em etapas custosas do sistema visual como
a extração defeatures, melhorando, portanto, a performance. Baseado nisso, a metodo-
logia proposta pode ser usada em visão robótica principalmente para permitir a execução
de tarefas de alto nível, como navegação, reconhecimento, localização e manipulação de
objetos por dispositivos robóticos.

A arquitetura proposta consiste em um sistema de visão que trata a extração defeatu-
resde forma não uniforme através de um modelo de foveamento: há uma maior densidade
featuresna região da fóvea e uma menor densidade na periferia. A redução da quantidade
defeaturesacarreta em uma menor demanda de processamento. Entretanto, deve-se guiar
o centro da fóvea através de conceitos de atenção visual de modo a não comprometer o
desempenho da tarefa que utiliza asfeaturesdisponibilizadas pelo sistema de visão. O
mapa de saliências participa no controle de atenção visual epode ser utilizado para guiar
o centro da fóvea quanto aos estímulosbottom-upe top-down.

O modelo de foveamentoutilizado é baseado na dissertação do mesmo autor [Gomes
et al. 2008]. Além da descrição completa desse modelo na Seção 2.3.2, esta tese resume
o essencial desse modelo para a realização da extração defeaturesde forma foveada.
Ademais, a formalização é simplificada com a supressão de três variáveis (U , W e Ak),
o que, segundo colegas de pesquisa, torna o entendimento e utilização do modelo mais
fácil. Os vetores passam a ser expressos em negrito. A técnica de extração foveada
aplica-se para qualquer modelo de foveamento, desde que esse modelo associe regiões
da imagem à determinada escala. Entretanto, como cada modelo realiza o foveamento
de uma forma diferente, a adaptação de cada algoritmo de extração defeaturesdeve ser
estudada previamente. Um fator de crescimento também é formalizado.

A seleção defeatures utilizando foveamentoé realizada através da associação de

77
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cada nível de foveamento a um intervalo de escalas específico. Um algoritmo genérico
para a extração é apresentada e um outro algoritmo específicopara extração defeatures
SURF. Um experimento (vide Seção 5.3) é realizado para verificar como a distância entre
o centro da fóvea e o centro de um objeto influencia na detecçãodo mesmo. De acordo
com os resultados, verifica-se que a taxa de acerto na detecção pode até ser incrementada
utilizando foveamento, provavelmente devido à eliminaçãode featuresque não fazem
parte do objeto. À medida que o centro da fóvea se distancia docentro do objeto, a taxa
de acerto decai. A taxa de declínio depende dos parâmetros utilizados no foveamento.

A seleção defeatures guiada por atenção visualé a forma de extrairfeaturesusando
foveamento para reduzir o tempo de processamento ao mesmo tempo que o centro da
fóvea é controlado pelo sistema de atenção visual para o correto controle do foveamento.
Dependendo da tarefa a ser realizada, o centro da fóvea deve ser propriamente posicionado
para que a tarefa seja realizada com sucesso. Por exemplo, sea tarefa é umtracking, o
centro da fóvea deve ser a todo instante de tempo posicionado, em termos gerais, perto do
centro do objeto. Para essa finalidade, várias estratégias são propostas que atuam junto ao
sistema de atenção visual para recuperar otrackingcaso este se perca. Um experimento
(Seção 5.4) é realizado para simular uma tarefa detracking. Verifica-se que o sistema
de visão utilizando o modelo de foveamento é capaz de realizar o trackingde um objeto
reduzindo 60% do tempo de processamento sem perder otracking.

Os resultados são promissores para o uso do modelo em celulares e sistemas embarca-
dos com pouco poder de processamento ou em aplicações que necessitam reconhecimento
rápido de objeto, como em robótica. Com esse trabalho, verifica-se experimentalmente
que a possibilidade de mudar o foco de atenção é a base não somente para tarefas comuns
citadas na literatura, como reconhecimento, localização de faces, mas também para outras
tarefas mais complexas comotrackinge detecção de objetos envolvendo cognição robó-
tica [Gonçalves et al. 2000]. O modelo proposto aprimora umametodologia inspirada
biologicamente no sentido que há uma resolução maior na região da fóvea. Dessa forma,
níveis com menor resolução podem ser usados, por exemplo, para detectar movimentos ou
extrairfeaturespara serem usados em tarefas como navegação e níveis com altaresolução
podem ser usados, por exemplo, em reconhecimento, leitura de texto ou manipulação.

Essa mesma metodologia foi aplicada em outro trabalho da qual o autor fez parte,
utiliza-se o sistema proposto para a identificação de caixa de remédios baseada emfe-
atures[Benjamim et al. 2012]. Um usuário, possivelmente idoso e ou com deficiências
visuais, aponta uma caixa de remédio para uma câmera, o sistema extraifeaturesSURF da
imagem e realiza o casamento dessasfeaturescomfeaturesdos remédios pré-cadastrados
no sistema. Após um período de tempo, um histograma com a frequência de detecção de
cada remédio é calculado, uma vez que podem ocorrer falsas detecções. Caso ocorram
várias detecções com sucesso de um remédio, o sistema toca uma gravação sonora com
informações da bula do remédio em questão.

6.1 Trabalhos Futuros

Planeja-se também investigar outros métodos de detecção desaliências que incorpo-
rem informações de movimento, como os métodos propostos porLi et al. [Li et al. 2013] e
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Guo e Zhang [Guo & Zhang 2010]. Outras pesquisas em atenção visual [Gardiman 2013]
também estão em desenvolvimento no laboratório Natalnet.

Algumas questões ficam em aberto ao término deste trabalho. Alguns exemplos:

� qual o impacto e quais as diferenças ao utilizar outros modelos de foveamento?
� como escolher os parâmetros do modelo de foveamento de formaa maximizar ou

minimizar algum critério?
� como o sistema de atenção visual com foveamento pode se comportar ao longo do

tempo?
� como realizar a mesma extração em diversas outrasfeaturesexistentes na literatura?
� qual o impacto de um conjunto de mapas defeaturesfoveadas na formação de um

mapa de saliências?

Tais questões devem guiar os trabalhos futuros. Outra questão pertinente a este tra-
balho é o uso de múltiplas fóveas. Melhorias podem ser feitasem cima da extração de
featurese algoritmos de casamento em si, como os propostos por Pang [Pang, Li, Yuan &
Pan 2012] [Pang, Shang, Yuan & Pan 2012].



80 CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO



Referências Bibliográficas

Arrebola, Fabián, Cristina Urdíales, Pelegrín Camacho & Francisco Sandoval (1998), Vi-
sion system based on shifted fovea multiresolution retinotopologies,em‘Industrial
Electronics Society, 1998. IECON’98. Proceedings of the 24th Annual Conference
of the IEEE’, Vol. 3, IEEE, pp. 1357–1361.

Basu, A., I. Cheng & Yixin Pan (2002), Foveated online 3d visualization, em ‘Pattern
Recognition, 2002. Proceedings. 16th International Conference on’, Vol. 3, pp. 944
– 947 vol.3.

Batista, J., P. Peixoto & H. Araújo (1997), Real-time visual behaviors with a binocular
active vision system,em ‘Proceedings of 1997 IEEE International Conference on
Robotics and Automation’, Vol. 4, pp. 3391–3396 vol.4.

Bay, Herbert, Tinne Tuytelaars & Luc Van Gool (2006), SURF: Speeded up robust featu-
res,em‘In ECCV’, pp. 404–417.

Benjamim, X.C., R.B. Gomes, A.F. Burlamaqui & L.M.G. Gonçalves (2012), Visual
identification of medicine boxes using features matching,em‘Virtual Environments
Human-Computer Interfaces and Measurement Systems (VECIMS), 2012 IEEE In-
ternational Conference on’, pp. 43–47.

Bernardino, Alexandre & José Santos-Victor (2002), A binocular stereo algorithm for log-
polar foveated systems,em ‘Proceedings of the Second International Workshop on
Biologically Motivated Computer Vision’, Springer-Verlag,London, UK, pp. 127–
136.

Björkman, M & JO Eklundh (2004), Attending, foveating and recognizing objects in real
world scenes,em‘Proceedings of the British Machine Conference’, pp. 25.1–25.10.

Boyling, T. & J. Siebert (2000), A fast foveated stereo matcher, em‘Proceedings of Con-
ference. on Imaging Science Systems and Technology’, Las Vegas, USA, pp. 417–
423.

Boyling, T.A.;Siebert, J.P.; (2004), Foveated vision for space-variant scene reconstruc-
tion, em‘Proceedings of the 35th International Symposium on Robotics, ISR2004’,
pp. 1–6.

Burt, P. & E. Adelson (1983), ‘The Laplacian pyramid as a compact image code’,IEEE
Transactions on Communications31(4), 532–540.

81



82 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Burt, P.J.Â (1988), ‘Smart sensing within a pyramid vision machine’,Proceedings of the
IEEE76(8), 1006–1015.

Butko, Nicholas J & Javier R Movellan (2010), ‘Infomax control of eye movements’,
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development2(2), 91–107.

Butko, N.J., Lingyun Zhang, G.W. Cottrell & J.R. Movellan (2008), Visual saliency mo-
del for robot cameras,em‘IEEE International Conference on Robotics and Automa-
tion’, pp. 2398–2403.

Chang, Ee-Chien & Chee K. Yap (1997), A wavelet approach to foveating images,
em‘Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry’,
ACM, New York, NY, USA, pp. 397–399.

Chen, K., C. Lin, T. Chiu, M. Chen & Y. Hung (2011), ‘Multi-resolution design for
large scale and high-resolution monitoring’,Multimedia, IEEE Transactions on
PP(99), 1256–1268.

Chen, Kuan-Wen, Chih-Wei Lin, Mike Y Chen & Yi-Ping Hung (2010),e-fovea: a
multi-resolution approach with steerable focus to large-scale and high-resolution
monitoring,em‘Proceedings of the international conference on Multimedia’, ACM,
pp. 311–320.

Cheng, Ming-Ming, Guo-Xin Zhang, N.J. Mitra, Xiaolei Huang &Shi-Min Hu (2011),
Global contrast based salient region detection,em ‘Computer Vision and Pattern
Recognition (CVPR), 2011 IEEE Conference on’, pp. 409 –416.

Churchland, Patricia S. & Terrence J. Sejnowski (1992),The Computational Brain, MIT
Press.

Clark, J. J. & N. J. Ferrier (1989), Control of visual attentionin robots,em‘Proceedings
of Robotics and Automation’, Vol. 2, pp. 826–831.

Dikici, Cagatay & H. Isil Bozma (2010), ‘Attention-based video streaming’,Signal Pro-
cessing: Image Communication25(10), 745 – 760.

Egeth, Howard E. & Steven Yantis (1997), ‘VISUAL ATTENTION:Control, representa-
tion, and time course’,Annual Review of Psychology48(1), 269–297.

Garage, Willow (2013), ‘PR2 overview’. On-line. Acesso em Junho de 2013. Disponível
em: https://www.willowgarage.com/pages/pr2/overview.

Gardiman, Renato Quarentei (2013), Operadores lineares para atenção visual bottom-up
em robôs, Relatório técnico, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
RN.

Geisler, Wilson S & Jeffrey S Perry (2002), Real-time simulation of arbitrary visual fields,
em ‘Proceedings of the 2002 Symposium on Eye Tracking Research &Applicati-
ons’, ACM, pp. 83–87.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83

Gomes, Herman M & Robert B Fisher (2003), ‘Primal sketch feature extraction from a
log-polar image’,Pattern Recognition Letters24(7), 983–992.

Gomes, R. B., L. M. G. Gonçalves & B. M. Carvalho (2008), Real time vision for robo-
tics using a moving fovea approach with multi resolution,em ‘IEEE International
Conference on Robotics and Automation’, pp. 2404–2409.

Gomes, Rafael B. (2009), Multi-resolução com fóvea móvel pararedução e abstração de
dados em tempo real, Relatório técnico, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal, RN.

Gomes, Rafael Beserra, Bruno Marques Ferreira da Silva, Lourena Karin de Medeiros
Rocha, Rafael Vidal Aroca, Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho &Luiz Mar-
cos Garcia Gonçalves (2013), ‘Efficient 3d object recognition using foveated point
clouds’,Computers & Graphics.

Gomes, Rafael Beserra, Bruno Motta de Carvalho & Luiz Marcos Garcia Gonçalves
(2013), ‘Visual attention guided features selection with foveated images’,Neuro-
computing120(0), 34–44.

Gonçalves, Luiz M. G., Roderic A. Grupen, Antonio A. Oliveira, David Wheeler & An-
drew Fagg (2000), ‘Tracing patterns and attention: Humanoid robot cognition’,The
Intelligent Systems and their Applications15(4), 70–77.

Gonzales, Rafael C. & Richard E. Woods (1992),Digital Image Processing, Addison-
Wesley Publication Company.

Guo, Chenlei & Liming Zhang (2010), ‘A novel multiresolutionspatiotemporal saliency
detection model and its applications in image and video compression’,IEEE Tran-
sactions on Image Processing19(1), 185–198.

Houaiss, Instituto Antônio (2001),Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1a edição,
Editora Objetiva, Rio de Janeiro.

Itti, L., C. Koch & E. Niebur (1998), ‘A model of saliency-based visual attention for rapid
scene analysis’,IEEE Transactions on Patten Analysis and Machine Intelligence
20(11), 1254–1259.

Itti, Laurent (2004), ‘Automatic foveation for video compression using a neurobiological
model of visual attention’,Image Processing, IEEE Transactions on13(10), 1304–
1318.

Itti, Laurent, J. Braun, D. K. Lee & C. Koch (1998), A model of early visual processing,
em ‘Advances in Neural Information Processing Systems’, The MIT Press, Cam-
bridge, MA, pp. 173–179.

James, William (1950),The Principles of Psychology, Vol. 1, Dover Publications.
*http://www.worldcat.org/isbn/0486203816



84 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Javier Traver, V & Alexandre Bernardino (2010), ‘A review of log-polar imaging for
visual perception in robotics’,Robotics and Autonomous Systems58(4), 378–398.

Koch, C. & S. Ullman (1985), ‘Shifts in selective visual attention: Towards the underlying
neural circuitry’,Human Neurobiology4, 219–227.

Kortum, Philip & Wilson S. Geisler (1996), Implementation of a foveated image co-
ding system for image bandwidth reduction,em ‘Proceedings of SPIE’, Vol. 2657,
pp. 350–360.

Kosslyn, Steve M. (1994),Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate, The
MIT Press, Cambridge, MA.

Kumwilaisak, Wuttipong (2008), ‘Foveation image coding with fuzzy-based joint pa-
rameter selection’,Journal of Visual Communication and Image Representation
19(7), 450–463.

Laboratory, Jet Propulsion (2013), ‘Mars exploration rovers’. On-line. Acesso em Junho
de 2013. Disponível em: http://marsrovers.nasa.gov.

Land, M F & R D Fernald (1992), ‘The evolution of eyes’,Annual Review of Neuroscience
15(1), 1–29. PMID: 1575438.

Lee, Sanghoon & A.C. Bovik (2003), ‘Fast algorithms for foveated video processing’,
Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on13(2), 149 – 162.

Lego (2013), ‘Mindstorms’. On-line. Acesso em Junho de 2013. Disponível em:
http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx.

Li, Jian, M.D. Levine, Xiangjing An, Xin Xu & Hangen He (2013), ‘Visual saliency based
on scale-space analysis in the frequency domain’,IEEE Transactions on Pattern
Analysis and Machine Intelligence35(4), 996–1010.

Lindeberg, Tony (1993),Scale-Space Theory in Computer Vision, Kluwer Academic Pu-
blishers.

Lindeberg, Tony (1998), ‘Feature detection with automaticscale selection’,International
Journal of Computer Vision30(2), 77–116.

Liu, Shizhong & Alan C Bovik (2005), ‘Foveation embedded DCT domain video transco-
ding’, Journal of Visual Communication and Image Representation16(6), 643–667.

Lowe, David G. (1999), Object recognition from local scale-invariant features,em‘Pro-
ceedings of the International Conference on Computer Vision-Volume 2 - Volume
2’, ICCV ’99, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, pp. 1150–1157.

Lowe, David G. (2004), ‘Distinctive image features from scale-invariant keypoints’,Int.
J. Comput. Vision60, 91–110.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 85

Luo, Jiebo & Amit Singhal (2000), On measuring low-level saliency in photographic
images,em‘Proc. of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recog-
nition’, Vol. 1, IEEE Computer Society Press, pp. 84–89.

Marr, D. (1993),Active Perception: Advances in Computer Vision Series, Vol. 1, La-
wrence Erlbaum Associates, New York, NY.

Martínez, José & Leopoldo Altamirano Robles (2006), A new foveal Cartesian geome-
try approach used for object tracking,em ‘Proc 24th IASTED Int Conf on Signal
Processing, Pattern Recognition, and Applications’, pp. 133–139.

Microsoft (2013), ‘Microsoft kinect’. On-line. Acesso em Junho de 2013. Disponível em:
http://www.xbox.com/KINECT.

Milanese, R., S. Gil & T. Pun (1995), ‘Attentive mechanisms for dynamic and static scene
analysis’,Optical Engineering34(8).

Pang, Yanwei, Mianyou Shang, Yuan Yuan & Jing Pan (2012), ‘Scale invariant
image matching using triplewise constraint and weighted voting’, Neurocomputing
83(0), 64 – 71.

Pang, Yanwei, Wei Li, Yuan Yuan & Jing Pan (2012), ‘Fully affine invariant SURF for
image matching’,Neurocomputing85(0), 6 – 10.

Puschner, Peter & Ch Koza (1989), ‘Calculating the maximum execution time of real-time
programs’,Real-Time Systems1(2), 159–176.

Rao, Rajesh P. N. & Dana H. Ballard (1995), ‘An active vision architecture based on
iconic representations’,AI Journal78, 461–505.

Rao, Rajesh P. N. & Dana H. Ballard (2004), ‘Probabilistic models of attention based on
iconic representations and predictive coding’,Neurobiology of Attentionpp. 553–
561.

Rhcastilhos (2013), ‘Olho humano’. On-line. Acesso em Junhode 2013. Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho_humano.

Rimac-Drlje, Snježana, Mario Vranješ & Drago Žagar (2010), ‘Foveated mean squared
error: a novel video quality metric’,Multimedia Tools and Applications49(3), 425–
445.

Robotics, Evolution (2013), ‘Mint’. On-line. Acesso em Junho de 2013. Disponível em:
http://mintcleaner.com/.

Rybak, Ilya A., V. I. Gusakova, A. V. Golovan, L. N. Podladchikova & N. A. Shevtsova
(1998), ‘A model of attention-guided visual perception andrecognition’,Vision Re-
search38(2), 387–400.



86 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sandon, P. (1990), ‘Simulating visual attention.’,Journal of Cognitive Neuroscience
2, 213–231.

Sandon, P. A. (1991), ‘Logarithmic search in a winner-take-all network’,IEEE Joint Con-
ference on Neural Networkspp. 454–459.

Schwartz, Eric L., Douglas N. Greve & Giorgio Bonmassar (1995), ‘Space-variant active
vision: definition, overview and examples’,Neural Networks8(7-8), 1297–1308.

Segundo, Sávio & Luiz M. G. Gonçalves (2004), Redução e abstração de dados no projeto
Robosense,em ‘X Brazilian Symposium of Computer Graphic and Image Proces-
sing - WTDCGPI’.

Sheikh, Hamid R, Brian L Evans & Alan C Bovik (2003), ‘Real-time foveation techniques
for low bit rate video coding’,Real-Time Imaging9(1), 27–40.

Sony (2013), ‘Sony Aibo’. On-line. Acesso em Junho de 2013. Disponível em:
http://www.sony-aibo.com.

Tortora, Gerard J. (2000),Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia, ArtMed.

Treisman, Anne M & Garry Gelade (1980), ‘A feature-integration theory of attention’,
Cognitive psychology12(1), 97–136.

Tsotos, J. K. (1987), A complexity level analysis of vision,em I.Press, ed., ‘Procee-
dings of International Conference on Computer Vision: Human and Machine Vision
Workshop’, Vol. 1, pp. p423–455.

Tsotsos, J.K., S. Culhane, W. Wai, Y. Lai, N. Davis & F. Nuflo (1995), ‘Modeling visual
attention via selective tuning’,Artificial Intelligence Magazine78(1-2), 507–547.

Tsotsos, John K. (1987), ‘Knowledge organization and its role in representation and in-
terpretation for time-varying data: the ALVEN system’, pp.498–514.

Uhr, Leonard (1972), Layered ‘recognition cone’ networks that preprocess, classify and
describe,em‘IEEE Transactions on Computers’, pp. 758–768.

Van de Laar, P., T.M. Heskes & S. Gielen (1997), ‘Task-dependent learning of attention’,
Neural Networks10(6), 981–992.

Vandapel, N., P. Hebert & R. Chatila (1999), ‘Active and attentive vision for automatic
natural landmark selection’,Rapport LAAS-CNRS N 99434.

Wang, Wei, Cheng Chen, Yizhou Wang, Tingting Jiang, Fang Fang &Yuan Yao (2011),
Simulating human saccadic scanpaths on natural images,em‘Computer Vision and
Pattern Recognition (CVPR), 2011 IEEE Conference on’, pp. 441–448.

Wang, Zhou, Ligang Lu & Alan C Bovik (2003), ‘Foveation scalable video coding with
automatic fixation selection’,Image Processing, IEEE Transactions on12(2), 243–
254.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 87

Willoughby, Colin E, Diego Ponzin, Stefano Ferrari, Aires Lobo, Klara Landau & Yadol-
lah Omidi (2010), ‘Anatomy and physiology of the human eye: effects of mucopoly-
saccharidoses disease on structure and function - a review’, Clinical & Experimental
Ophthalmology38, 2–11.

Witkin, A. P (1983), ‘Scale-space filtering’,Proc. 8th International Joint Conference on
Artificial Intelligence1(1), 1019–1022.

Wu, H. R. & K. R. Rao (2005),Digital Video Image Quality and Perceptual Coding
(Signal Processing and Communications), CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, USA.

Xu, Tingting, Tianguang Zhang, Kolja Kühnlenz & Martin Buss (2010), ‘Attentional ob-
ject detection with an active multi-focal vision system’,International Journal of
Humanoid Robotics7(02), 223–243.

Yarbus, A. L. (1967), ‘Eye movements and vision’,Vision Science: Photons to Phenome-
nology.

Young, R. A. (1987), ‘The Gaussian derivative model for spatial vision: Retinal mecha-
nisms’,Spatial Vision2, 273–293.

Zhang, Xin, Zhangye Wang, Ran Wang, Zhonglei Yang, Wei Chen & Qunsheng Peng
(2010), ‘Real-time foveation filtering using nonlinear mipmap interpolation’,The
Visual Computer26(6-8), 923–932.

Zimmermann, K., J. Matas & T. Svoboda (2009), ‘Tracking by anoptimal sequence of
linear predictors’,Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on
31(4), 677 –692.


