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Abstract— This paper presents a new color texture descriptor
combining the Local Mapped Pattern (LMP) and Opponent
Colors methodologies. Considering the RGB space, the new
descriptor named Opponent Color Local Mapped Pattern
(OCLMP) considers the differences between the central pixel taken from a color channel - and its neighbors - taken from the
opponent channel. The OCLMP descriptor is evaluated over two
color texture databases, Outex and USPTex, and compared with
Opponent Color Local Binary Pattern descriptor (OCLBP), which
also considers opponent colors in its approach. The experimental
results have shown that OCLMP performs better than OCLBP
reporting better accuracy and lower processing time.
Keywords—Opponent Color, Local Mapped Pattern, Local
Binary Pattern, Color Texture Classification

I. INTRODUÇÃO
A classificação de texturas é uma importante tarefa na área
de visão computacional. O uso da cor na tentativa de melhorar a
acurácia dos métodos de classificação tem sido comprovado em
muitos trabalhos, como o estudo feito por Bianconi et al. [1].
Dentre os desafios de se usar a “cor da textura” ou textura
colorida, estão a forma como ela é extraída e o espaço de cores
considerado. Jain e Healey [2] introduziram a representação de
texturas coloridas utilizando cores oponentes, processo que é
baseado no sistema visual humano. Eles propõem a extração de
características de uma textura colorida utilizando pares de cores
oponentes dentro de um espaço de cores, juntamente com
características unicromáticas, ou seja, de um único canal de cor.
Essas características são computadas a partir das saídas de um
filtro de Gabor, combinando informações de diferentes bandas
espectrais em diferentes escalas.
Maenpaa e Pietikainen [3] propuseram o descritor Opponent
Color Local Binary Pattern (OCLBP). O OCLBP utiliza a
representação de cores oponentes proposta em [2] aplicada ao
descritor de texturas Local Binary Pattern (LBP) e, segundo os
resultados reportados, apresenta melhor desempenho que o
descritor baseado nos filtros de Gabor.
Em 2012, Vieira et al. [4], introduziram um novo descritor
baseado em números fuzzy, que posteriormente evoluiu para o

Local Mapped Pattern (LMP) [5]. Este novo descritor mapeia os
padrões locais de uma textura para os bins de um histograma
utilizando uma função de mapeamento que pode ser modificada
de acordo com a aplicação. Os autores ainda mostram que o
LMP é uma generalização do LBP, e que este último pode ser
obtido modificando-se alguns parâmetros do primeiro.
Motivado pelo alto desempenho do LMP em diversas
aplicações [4-8] propomos, neste trabalho, a investigação da sua
utilização na classificação de texturas coloridas, juntamente
com a teoria de cores oponentes proposta por Jain e Healey [2],
introduzindo o descritor Opponent Color Local Mapped Pattern
(OCLMP).
Este artigo está estruturado em seis seções. Nesta seção I
foram apresentadas as justificativas e a motivação para
classificação de texturas coloridas. A seção II resume o método
base para o descritor OCLMP, o qual é proposto neste trabalho
na seção III. O método e o material utilizado são descritos na
seção IV, sendo os resultados obtidos discutidos na seção V.
Finalmente, a seção VI conclui o trabalho.

II. LOCAL MAPPED PATTERN
O descriptor Local Mapped Pattern (LMP) utiliza uma
função de mapeamento para construir um histograma que
representa as frequências dos padrões locais contidos em uma
determinada imagem (Fig. 1). Estes padrões são baseados nas
diferenças dos valores entre o pixel central e seus vizinhos.

Figura 1: Padrão Local 3x3.
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Considerando-se uma vizinhança
= � × � de uma
textura como sendo um padrão local, este pode ser mapeado para
um bin ℎ de um histograma a partir da Equação (1)

ℎ =�

�

∑�−
�� �
�=
�−
∑�= � �

�

−

(1)

em que é a função de mapeamento aplicada a diferença entre
cada vizinho � e o pixel central , � é uma matriz de pesos
pré-definida e B é o número de bins do histograma.

A matriz de pesos, função de mapeamento e número de bins
do histograma são parâmetros a serem definidos de acordo com
a aplicação pretendida. Para a classificação de texturas, os
autores sugerem B=256 e uma curva sigmóide como função de
mapeamento (Eq. (2))

=

+

−[�� −�
�

]

(2)

na qual, [ � − ] são as diferenças entre o valor do pixel
central e seus vizinhos � (� = , ⋯ , − ) e � é o parâmetro
que determina a inclinação da curva. A Equação (3) mostra a
matriz de pesos proposta.

�=[

]

(3)

histograma utilizando a Eq. (4) e a função de mapeamento
aprensentada na Eq. (5).
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�=
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�

=

�

+

��

−
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−[�� −� ]
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(5)

III. OPPONENT COLOR LOCAL MAPPED PATTERN
A representação de texturas coloridas utilizando cores
oponentes considera os pares oponentes dentro de um espaço de
cores. Para o espaço de cores RGB, por exemplo, temos os pares
R-G, R-B, G-R, G-B, B-R e B-G. Como destacado em [3], os
pares simétricos como R-B e B-R por exemplo, são altamente
redundantes e por isso optamos por utilizar somente 3 pares de
cores oponentes R-G, R-B e G-B.
O descritor OCLMP combina a metodologia LMP com a
teoria de cores oponentes. Para isso, considera-se o pixel central
em um espaço de cores, e seus vizinhos são extraídos da cor
oponente, como mostrado na Figura 3. O descritor S-LMP é
aplicado a cada par de cores oponentes e também a cada canal
de cor separadamente, obtendo-se assim, seis vetores de
características que são então concatenados em um único vetor
(Fig. 4).

A metodologia pode ainda ser estendida para vizinhanças
circulares [6]. Dado um par ordenado (P,R) de inteiros positivos,
onde P é o número de pontos amostrados e R é o raio, uma região
simétrica circular pode ser definida como na Figura 2.

Figura 2: Vizinhança circular simétrica com P=8 e R=1.
( = ,⋯,� −
As coordenadas de cada pixel vizinho
), são dadas por − sin � ⁄� , cos � ⁄�
em
relação ao pixel central localizado nas coordenadas (0,0). Os
valores dos vizinhos que não estão localizados no centro do
pixel são estimados por interpolação. Nessa nova versão
denominada Sampled-Local Mapped Pattern (S-LMP), a matriz
de pesos não é considerada a fim de obter invariância a rotação.
Os padrões locais são então mapeados para um bin ℎ do

Figura 3: Pares de cores oponentes e processo de seleção dos
pixels para um descritor de configuração (P,R) = (8,1).

IV. MATERIAIS E MÉTODO
A avaliação do método foi realizada em duas bases de dados:
Outex [9] e USPTex [10]. A base de dados Outex é
disponibilizada pela Universidade de Oulu e possui várias suítes
de testes previamente organizadas de acordo com a aplicação.
Neste trabalho foi utilizada a suíte Outex 13 [3], que possui 68
texturas (Fig. 5), de tamanho 746 x 538 pixels, adquiridas sob
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Figura 4: Processo de geração do vetor de características do descritor OCLMP.
uma luz CIE A incandescente 2856 K. Cada textura é
subdividida em 20 amostras de 128 x 128 pixels, gerando 1360
amostras. Metade das amostras é utilizada como conjunto de
teste e a outra metade como conjunto de treinamento (conjunto
de busca). Essa divisão é realizada seguindo um padrão de
tabuleiro de xadrez, em que a primeira amostra do canto superior
esquerdo pertence ao conjunto de treinamento.

128 x 128 pixels para uma das 191 classes, totalizando 2292
amostras. Metade das amostras foram utilizadas como conjunto
de teste e metade como conjunto de treinamento. As amostras
foram separadas da mesma forma que na base Outex, seguindo
um padrão de tabuleiro de xadrez.

Figura 5: As 68 texturas da suíte Outex 13.
A base de texturas USPTex contém 191 texturas adquiridas
utilizando uma câmera digital com 512×384 pixels de resolução.
As texturas incluem feijões, arroz, tecido, vegetação, nuvens,
etc. (Fig. 6). Neste experimento foram utilizadas 12 amostras de

Figura 6: Exemplos de texturas da base de dados UPSTex
O descritor é aplicado a cada amostra dos conjuntos de teste
e de treinamento, gerando um vetor de características que

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

✹

representa cada imagem. Cada vetor de características do
conjunto de teste é comparado a todos os vetores do conjunto de
treinamento utilizando-se uma medida de distância.

(acurácia) são apresentados nas Tabelas III e IV, as quais
apresentam ainda uma comparação entre o desempenho dos
descritores OCLBP [3] e OCLMP.

A fim de avaliar como o descritor se comporta quando
diferentes medidas de distâncias são utilizadas, seu desempenho
foi analisado mediante duas métricas: distância L1 (Eq. (6)) e
distância chi-quadrado (Eq.(7)), nas quais, S refere-se à amostra
de busca do conjunto de testes e M refere-se à amostra do
conjunto de treinamento, sendo B o número de bins.

TABELA I: Valores dos parâmetros � otimizados para o banco de dados
Outex para cada configuração de vizinhança e raio (P,R) em cada métrica
utilizada.

� , � = ∑�= |
� ,� =

∑�=

−� |
� −��
� +�

Distância

(6)
L1

(7)

Para a classificação utilizou-se o classificador k-NN (k
vizinhos mais próximos) com k=1, ou seja, a classe da amostra
do conjunto de treinamento que possui a menor distância da
amostra de teste é considerada a predição do classificador.
O desempenho da classificação é reportado através da
acurácia, ou taxa de acerto (Eq. (9)).

=

ú

ú

V.

� �

Chi-quadrado

(P,R) = (8,1)

(P,R) = (16,2)

R -G

�

2,4918

�

2,0196

R-B

2,3554

0,5644

G-B

2,0229

0,9495

R

0,1094

0,4221

G

0,0743

0,0394

B

0,3347

0,2095

R -G

1,4755

1,8357

R-B

1,4567

2,1820

G-B

1,6712

0,0177

R

0,3440

1,1866

G

1,0874

1,4281

B

0,4051

0,3688

Canais

(9)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O descritor OCLMP possui parâmetros que devem ser
definidos de acordo com a aplicação, como número de bins do
histograma, função de mapeamento e configuração de raio e
número de vizinhos. Pra esta aplicação os histogramas foram
construídos com 256 bins (B=256), e a função sigmóide foi
utilizada no mapeamento.
Conforme apresentado na Eq. (5), a função sigmóide possui
o parâmetro � que determina sua inclinação. Para otimização
deste parâmetro foi aplicado um algoritmo genético da Toolbox
de otimização do Matlab (versão R2014a). A função objetivo a
ser maximizada é a acurácia, e as imagens do conjunto de
treinamento foram utilizadas para realizar a otimização. O
intervalo de possíveis valores para a inclinação da curva é
] , ∞[. No entanto, a fim de tornar a otimização mais rápida e,
baseando-se em testes realizados previamente, optou-se por
restringir este intervalo para ] , 5].

Após testes preliminares, os parâmetros de vizinhança e raio
(P,R) que obtiveram os melhores desempenhos foram (8,1) e
(16,2). Sendo assim, todos os experimentos foram realizados
considerando estas duas configurações.

A Tabela I apresenta os parâmetros otimizados por meio de
algoritmo genético para cada caso considerando-se a base de
dados Outex. Na Tabela II são apresentados os parâmetros
otimizados para a base de dados USPTex. Os resultados obtidos

TABELA II: Valores dos parâmetros � otimizados para o banco de dados
USPTex para cada configuração de vizinhança e raio (P,R) em cada métrica
utilizada.
Distância

L1

Chi-quadrado

(P,R) = (8,1)

(P,R) = (16,2)

R -G

�

4,7392

�

4,3220

R-B

0,8520

0,3417

G-B

2,5253

1,4337

R

0,0743

0,0532

G

0,1488

4,6046

B

0,2685

0,0424

R -G

0,3108

3,1781

R-B

0,7493

0,4475

G-B

1,1202

0,2973

R

0,7326

0,3307

G

0,4336

2,4226

B

0,4454

0,2503

Canais
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TABELA III: Acurácia (%) obtida pelos descritores OCLMP e OCLBP no
banco de dados Outex.
Distância

L1

Chi-quadrado

Descritor

Acurácia

Descritor

Tempo (s)

OCLMP (8,1)

94,26

OCLMP (8,1)

0,1184

OCLMP (16,2)

94,12

OCLMP (16,2)

0,1522

OCLBP (8,1)

91,18

OCLBP (8,1)

0,1081

OCLBP (16,2)

92,94

OCLBP (16,2)

0,4859

OCLMP (8,1)

92,50

OCLMP (16,2)

93,68

OCLBP (8,1)

91,62

OCLBP (16,2)

92,35

TABELA IV: Acurácia obtida pelos descritores OCLMP e OCLBP no
banco de dados USPTex.
Distância

L1

Chi-quadrado

TABELA V: Tempo de processamento (em segundos) para geração de um
vetor de caraterísticas, utilizando os descritores OCLMP e OCLBP.

Descritor

Acurácia

OCLMP (8,1)

91,97

OCLMP (16,2)

93,80

OCLBP (8,1)

91,62

OCLBP (16,2)

91,56

OCLMP (8,1)

91,27

OCLMP (16,2)

93,80

OCLBP (8,1)

91,97

OCLBP (16,2)

93,46

A partir dos resultados reportados na Tabela III, é possível
verificar que o descritor OCLMP supera o OCLBP na base de
dados Outex 13, independente da métrica de distância utilizada
na avaliação. A vizinhança (8,1) se mostrou melhor para a
distância L1, e a vizinhança (16,2) obteve melhor resultado com
a distância chi-quadrado. Para a base de texturas USPTex, de
acordo com os resultados apresentados na Tabela IV, o OCLMP
também obteve melhor desempenho que o OCLBP, tanto
utilizando-se a distância L1, quanto a chi-quadrado. Além disso,
a vizinhança (16,2) apresentou melhores resultados,
independente da medida de distância utilizada. De modo geral,
tanto o OCLBP, quanto o OCLMP apresentam melhores
resultados utilizando a vizinhança (16,2), o que pode ser
explicado pelo fato dessa configuração utilizar mais pixels na
composição do valor de representação do padrão local.
Outra análise realizada foi o tempo de execução. Para isso
calculou-se o tempo que cada descritor necessita para construir
o vetor de características relativo a uma amostra do banco de
dados USPTex. O computador utilizado para o teste possui
processador Intel® Core™ i7-6560U CPU 2,2GHz, 8GB de
RAM e sistema operacional Windows 10 Home. Os resultados
são reportados na Tabela V.

Por meio dos resultados apresentados na Tabela V podemos
verificar que para a vizinhança (8,1) os dois descritores
apresentaram tempo de execução muito próximo, perto de 0,11
segundos. No entanto, para a configuração (16,2), a qual
apresenta os melhores resultados de acurácia, o descritor
OCLMP se mostrou em média 3 vezes mais rápido que o
OCLBP, gerando um vetor de características em
aproximadamente 0,15 segundos, enquanto o OCLBP precisa de
0,48 segundos para realizar a mesma tarefa.

VI. CONCLUSÕES
Neste artigo, foi apresentado um novo descritor de texturas
coloridas baseado na metodologia Local Mapped Pattern
(LMP) e utlizando cores oponentes, nomeado Opponent Color
Local Mapped Pattern (OCLMP). O descritor proposto foi
avaliado em dois bancos de texturas coloridas disponíveis na
internet, Outex e USPTex, sendo os resultados comparados com
os resultados obtidos pelo descritor Opponent Color Local
Binary Pattern (OCLBP). O desempenho do descritor proposto
(OCLMP) foi superior ao do OCLBP nos dois bancos de
texturas coloridas utilizados, com ganho de acurácia superior a
3% comparativamente ao OCLBP, e apresentando menor
tempo de processamento, sendo até 3 vezes mais rápido.
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Abstract—Soybean has been the main Brazilian agricultural
commodity, contributing substantially to the country’s trade
balance. However, foliar diseases have hindered the high yield of
soybean production, leading to depreciation of the final product.
This paper proposes a computer vision system to track soybean
foliar diseases in the field using images captured by the low
cost UAV model DJI Phantom 3. The proposed system is based
on the segmentation method SLIC to detect plant leaves in the
images and on visual attributes to describe the features of foliar
physical properties, such as color, gradient, texture and shape.
Our methodology evaluated the performance of six classifiers,
using images captured at 2 meters high above the plantation.
Experimental results showed that color and texture attributes
lead to higher classification rates, achieving the precision of
97,80%. Results indicate that our approach can support experts
and farmers to monitor diseases in soybean fields.
Index Terms—soybean foliar diseases, UAVs, aerial images.

I. I NTRODUÇ ÃO
A soja (Glycine max) tem sido a principal commodity agrı́cola
brasileira, possuindo importante participação econômica na
balança comercial do paı́s. O Brasil é o segundo maior
produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Na safra
2016/2017, o estado de Mato Grosso foi considerado o maior
produtor brasileiro do grão (29.952,9 milhões de toneladas),
seguido pelo estado do Paraná (18.249,8 milhões de toneladas)
e Rio Grande do Sul (16.374,6 milhões de toneladas) [1].
Apesar dos resultados satisfatórios, algumas doenças provocadas por fungos, bactérias, vı́rus e nematóides tem prejudicado consideravelmente a produção de soja em alguns estados.
Na safra 2016/17, o Consórcio Antiferrugem registrou 415
ocorrências de focos da doença ferrugem asiática em diversos
estados produtores do Brasil, como Rio Grande do Sul (115
focos), Paraná (87 focos), Mato Grosso do Sul (64 focos),
Tocantins (41 focos), Mato Grosso (34 focos), Bahia (32 focos), entre outros [2]. Além disso, doenças como mancha-alvo,
mı́ldio e oı́dio também podem afetar severamente o rendimento
da soja. O diagnóstico precoce de doenças é fundamental
para a gestão de pesticidas na cultura e, consequentemente,
pode reduzir os prejuı́zos econômicos e o impacto ambiental
decorrente do uso excessivo de agroquı́micos [3].
Embora os danos causados na cultura da soja sejam, em
alguns casos, alarmantes, não se indica a aplicação preventiva
de produtos quı́micos, pois a aplicação desnecessária eleva
os custos de produção e contribui para o desequilı́brio po-

pulacional de insetos benéficos [4]. O controle das principais
doenças da soja deve ser feito com base nos princı́pios do
manejo de doenças da soja [5]. Consiste de tomadas de decisão
de controle baseadas no nı́vel de infestação e no estágio
de desenvolvimento da soja – informações essas obtidas em
inspeções regulares por amostragem em diferentes regiões da
lavoura.
Normalmente a detecção da doença é realizada visualmente
por um profissional do meio agronômico, o que pode levar a
um diagnóstico impreciso ou incorreto. Bock et al. [6] listam
uma série dessas desvantagens. Algumas doenças não têm
quaisquer sintomas visı́veis associados, ou somente aparecem
quando é muito tarde para agir. Nesses casos, algum tipo
de análise sofisticada, por meio de microscópios modernos, é
geralmente necessária. Em outros casos, os sinais só podem ser
detectados em algumas faixas do espectro eletromagnético que
não são visı́veis aos seres humanos. Uma abordagem comum é
o uso de sensores remotos que exploram a captura de imagens
multiespectrais e hiperespectrais. A maioria das doenças, no
entanto, geram algum tipo de manifestação no espectro visı́vel.
Devido aos altos custos de controle quı́mico e o seu impacto
ecológico, um dos objetivos da agricultura de precisão é
reduzir e otimizar as aplicações de pesticidas. A detecção e a
classificação de várias doenças em estágios iniciais de epidemias permitem uma aplicação mais eficiente de agroquı́micos
[3]. Contudo, o monitoramento visual de doenças em estágios
iniciais no campo é um processo que requer elevado conhecimento técnico, sendo suscetı́vel a falha humana.
Para superar essas questões, há uma crescente motivação
ao uso de Veı́culos Aéreos não Tripulados (VANTs) na agricultura. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), um VANT
é toda aeronave projetada para operar sem piloto a bordo,
com carga útil embarcada e não utilizada para fins recreativos.
Neste contexto, eles são capazes de sobrevoar uma plantação
a poucos metros de distância com câmeras de alta resolução
espacial, a fim de capturar imagens ricas em detalhes, o que
torna possı́vel a criação de um sistema de visão computacional
para identificar diferentes espécies de doenças da cultura de
soja. Isso é essencial para a viabilidade deste tipo de aplicação,
uma vez que uma grande quantidade de imagens é capturada,
sendo necessário analisá-las automaticamente. Além disso, o
alto custo de produtos quı́micos associados a ações de baixo
impacto ecológico levam a melhores práticas da agricultura de
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precisão. Assim, o uso de VANTs em campos de cultivo tem
sido considerado um importante instrumento para identificar
manchas de doenças, permitindo que peritos e agricultores
tomem melhores decisões gerenciais.
Diante do contexto exposto e da lacuna de pesquisa observada, este artigo propõe um sistema de visão computacional
para identificar automaticamente doenças foliares da soja, a
partir de imagens aéreas capturadas por um modelo de VANT
de baixo custo bastante conhecido no mercado, denominado
DJI Phantom 3. Inicialmente, consideramos um passo de
segmentação de imagem para detectar as folhas das plantas nas
imagens obtidas durante a inspeção de voo. Descrevemos as
folhas usando caracterı́sticas visuais, incluindo cor, gradiente,
textura e forma. Nossa metodologia avalia seis classificadores
conhecidos da literatura, utilizando imagens capturadas a 2
metros de altura da plantação. A abordagem proposta utiliza
um conjunto de 3.000 imagens, divididas em 6 classes: ferrugem asiática, mancha-alvo, mı́ldio, oı́dio, solo (solo exposto e
palha) e folhas saudáveis - para avaliar a taxa de classificação
correta (TCC) do sistema. Os experimentos também compararam as TCC de cada caracterı́stica visual separadamente para
descobrir quais atributos são mais significativos em termos de
discriminação na tarefa de reconhecimento de doenças foliares
da soja.
Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II
oferece a revisão da literatura. A abordagem proposta para
identificar as doenças foliares da soja está descrita na Seção
III. A Seção IV relata os materiais e métodos adotados nesta
pesquisa. A Seção V mostra os resultados experimentais,
seguidos por uma discussão. Finalmente, conclusões e trabalhos futuros são apresentados na Seção VI.
II. R EVIS ÃO DA L ITERATURA
Nas últimas décadas muitos sistemas têm sido propostos para
a detecção automática de doenças em plantas. No entanto,
poucos deles abordam o uso de imagens coletadas por VANTs
para a identificação de doenças da soja. Neste contexto, Pires
et al. [7] propuseram um método baseado em descritores locais
e histogramas de palavras visuais para identificar doenças de
soja usando imagens de folhas capturadas por um scanner de
mesa.
Gui et al. [8] sugerem um novo método adaptado do método
Itti para detectar doenças da soja com base em regiões salientes. Este método utiliza recursos de baixo nı́veis de iluminação
e cor, combinados com análise multi-escala para determinar
mapas de saliência em imagens, utilizando o algoritmo kmeans e limiar de experiência combinada.
Shrivastava & Hooda [9] apresentam uma aplicação na
agricultura para detecção e classificação de duas doenças
da soja: mancha marrom e olho de rã. O dispositivo móvel
captura a imagem no campo e depois um vetor de atributos
de forma é extraı́do no processamento da imagem que ajuda
um classificador k-NN na classificação da doença.
Mohanty et al. [10] descrevem uma arquitetura de rede
neural convolucional para problemas de classificação de imagens com um grande número de classes. Usando um conjunto
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de dados públicos de 54.306 imagens de folhas de plantas
doentes e saudáveis coletadas sob condições controladas, eles
treinaram uma rede neural convolucional para identificar 14
espécies de culturas diferentes e 26 doenças.
Pujari et al. [11] analisaram a aparência da doença fúngica
oı́dio em diferentes culturas: uva, manga, pimentão, trigo,
feijão e girassol. Eles extraı́ram caracterı́sticas de cor e textura das amostras de oı́dio e, depois, utilizaram essas caracterı́sticas como entrada para dois classificadores: baseado-emconhecimento e redes neurais artificiais (RNA).
Rumpf et al. [12] propõem um sistema para detectar doenças
de plantas utilizando máquina de vetores de suporte baseado
em reflectância hiperespectral. A principal contribuição deste
trabalho é um procedimento que detecta e classifica, de modo
pré-sintomático, as doenças cercospora, ferrugem e oı́dio
da beterraba-sacarina, baseando-se em ı́ndices espectrais da
vegetação.
Estudos recentes sobre agricultura de precisão, utilizando
imagens de sensoriamento remoto obtidas por VANTs e algoritmos de aprendizado de máquina, foram propostos para
identificar doenças em cı́tricos [13], detectar ervas daninhas
em trigo [14] e também em milho [15]. Em [16], os autores
utilizaram sensoriamento remoto com imagens no espectro do
visı́vel e do infravermelho próximo (NIR) para detectar duas
doenças de soja, incluindo o nemátodo de cisto e a sı́ndrome
da morte súbita. Yuan et al. [17] recentemente usaram VANTs
para medir o ı́ndice da área foliar da soja.
III. A BORDAGEM P ROPOSTA
Nesta seção, apresentamos uma abordagem de visão computacional para identificar doenças foliares da soja através de imagens coletadas pelo VANT Phantom 3. A abordagem proposta
adota o algoritmo Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
para detectar as folhas das plantas nas imagens. O método
SLIC emprega o algoritmo k-means [18] para a geração de
regiões semelhantes, chamadas superpixels. O parâmetro k do
algoritmo refere-se ao número de superpixels na imagem e
permite controlar o tamanho dos superpixels. Aqui, ajustamos
o parâmetro k para melhor segmentar as folhas das plantas de
soja.
De acordo com Achanta et al. [19], o algoritmo SLIC agrupa
regiões de pixels no espaço 5-D definido por L, a, b (valores da
escala CIELAB de cor) e as coordenadas x e y dos pixels. Uma
imagem de entrada é segmentada em regiões retangulares,
definindo o número k de superpixels com aproximadamente
N
k pixels, onde N é o número de pixels da imagem. Cada
região compõe
q um superpixel inicial de dimensões S × S,
onde S = Nk . Os centros dos agrupamentos de superpixel
Ck = [lk , ak , bk , xk , yk ] com k = [1, k] são escolhidos,
espaçados em uma matriz regular para formar os agrupamentos
de tamanho aproximado S 2 . Os centros são movidos para o
valor de menor gradiente sobre uma vizinhança de 3×3 pixels,
evitando a alocação de centroides nas regiões de borda que
tenham pixels ruidosos. Em vez de usar uma norma euclidiana
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(e)

Figura 1. Proposta do sistema de visão computacional para identificar doenças foliares da soja com imagens de VANT.

simples no espaço 5D, uma medida de distância Ds é definida
da seguinte forma:
p
dlab = (lk − li )2 + (ak − ai )2 + (bk − bi )2
(1)
p
2
2
dxy = (xk − xi ) + (yk − yi )
(2)
m
(3)
∗ dxy
Ds = dlab +
s
onde Ds é a soma da distância dlab (Equação 1) e a distância
dxy (Equação 2), normalizada pelo intervalo S. O parâmetro
m corresponde ao controle de compactação do superpixel;
quanto maior o seu valor, mais compacto é o agrupamento
em termos de proximidade espacial. Cada pixel da imagem é
associado ao centroide mais próximo de um grupo e, depois de
todos os pixels estarem associados a um centroide, um novo
centro é calculado com o vetor Labxy de todos os superpixels
pertencentes ao grupo. No final do processo, alguns pixels
podem estar conectados a um grupo incorretamente, então o
algoritmo reforça a conectividade na última etapa, atribuindo
os pixels sozinhos aos maiores grupos vizinhos [19].
Um diagrama esquemático do sistema proposto é mostrado na Figura 1. Ela ilustra a metodologia que consiste
de cinco etapas: (a) aquisição de imagens, (b) segmentação
SLIC, (c) conjunto de imagens, (d) extração de atributos e,
finalmente, (e) classificação de doenças foliares. Inicialmente,
uma inspeção de voo foi conduzida com o VANT nos campos
de soja para capturar imagens da plantação (ver passo (a)
na Figura 1). Essas imagens foram segmentadas usando o
método SLIC superpixels. Cada segmento de superpixel foi
classificado visualmente em uma classe especı́fica: ferrugem
asiática, mancha-alvo, mı́ldio, oı́dio, solo ou amostras de
folhas saudáveis. O valor de k = 2.000 foi ajustado para
dividir a imagem em 2.000 segmentos de superpixels (Figura
1 (b)). Este valor corresponde ao tamanho aproximado da
segmentação de uma folha de soja.
Após a segmentação da imagem com o método SLIC, os
segmentos foliares pertencentes à classe foram visualmente
analisados por um especialista para compor um conjunto de
imagens de superpixels para treinamento e teste do sistema,
ver etapa (c) da Figura 1. Neste caso, um perito ou um
agrônomo foi responsável pela avaliação da representatividade
da amostra para a análise estatı́stica. Subsequentemente, as
imagens foram descritas como caracterı́sticas baseadas na cor,
gradiente, textura e forma (ver passo (d) da Figura 1) através
de vetores de atributos extraı́dos das imagens de superpixels.

A etapa final mostra uma imagem de teste avaliada pelo nosso
sistema de visão computacional (ver passo (e) da Figura 1). O
resultado da taxa de classificação calculada para cada uma das
doenças é mostrado na captura de tela da nossa ferramenta.
IV. M ATERIAIS E M ÉTODOS
As próximas seções cobrem os materiais e métodos adotados
neste artigo.
A. Delineamento Experimental
As imagens das plantas de soja foram capturadas a 2 metros de
altura com o VANT Phantom 3. Neste caso, nós escolhemos
dois metros porque valores menores causam o deslocamento
das folhas devido ao vento gerado pelas pás dos rotores. Em
contrapartida, para valores mais altos o tamanho das folhas
nas imagens é gradativamente reduzido e, consequentemente,
a resolução da imagem diminui. A Figura 2 mostra diferentes
alturas testadas, no caso, 1, 2, 4, 8 e 16 metros.

Figura 2. Planta da soja com a presença da doença do oı́dio capturada pelo
VANT em diferentes alturas.

Para tanto, as imagens foram capturadas a partir de um
campo experimental de soja, mostrado na Figura 3. A área
agrı́cola é situada na fazenda Bom Princı́pio, localizada no
municı́pio de Dourados-MS, com coordenadas geográficas
22o 6’ 22.77” latitude Sul e 54o 15’ 20.05” longitude
Oeste. Foram coletadas 100 imagens aéreas durante a safra
Set/2016–Fev/2017. A fim de identificar as folhas das plantas
nas imagens, cada imagem foi segmentada por meio do
método baseado em superpixel, de acordo com o parâmetro
k que melhor ajusta a detecção das folhas na planta. Para
os nossos experimentos, os melhores parâmetros k foram
encontrados empiricamente com o valor de 2.000 superpixels
para segmentar as folhas das plantas de soja. Como resultado,
3.000 imagens de superpixels, sendo 500 imagens para cada
classe, foram distribuı́das entre as seis classes de identificação
de doenças da soja. As classes, neste caso, correspondem às
doenças: ferrugem asiática, mancha-alvo, mı́ldio, oı́dio, solo e
folhas sem doença.
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Figura 3. Visão aérea da área experimental utilizada para o plantio da cultura
de soja.

Com apoio de um especialista da área agronômica, cada
imagem foi anotada, construindo assim, uma coleção de referências de superpixels para o conjunto de imagens (veja a
Figura 4). As imagens no formato .DNG foram capturadas
utilizando o VANT modelo DJI Phantom 3 Professional,
equipado com um sensor Sony EXMOR de 1/2,3 polegadas e
12,3 megapixels de resolução. As imagens foram capturadas
a 2 metros de altura da plantação sobre os alvos de interesse,
usando um ângulo de 90◦ da câmera em relação ao solo. Os
alvos, neste caso, correspondem ao estrato superior da planta
(folhas) que carregam as informações de doenças da soja.

Figura 4. Exemplos de imagens de superpixels do nosso conjunto de imagens,
divididos em doenças, solo e folha saudável.

B. Extração de Atributos e Classificação
Extração ou descrição de atributos é um passo importante nos
sistemas de classificação, visto que esta etapa é capaz de reduzir a informação dos padrões de conteúdo visual e representálos em um vetor de caracterı́sticas. Existem vários atributos
visuais que descrevem as propriedades fı́sicas das imagens,
que dependem principalmente da cor, gradiente, textura e
forma. Embora o sistema visual humano possa facilmente
discriminar imagens, a descrição das caracterı́sticas baseiase nas propriedades fı́sicas das superfı́cies dos objetos, ou
seja, como elas refletem os diferentes valores de comprimento
de onda. Os atributos de textura se concentram em descrever
imagens como padrões repetitivos que podem variar de acordo
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com o tamanho, o que produz diferentes sensações táteis
associadas à aspereza, grosseria e regularidade. Forma descreve imagens dependendo do contorno dos objetos, enquanto
as caracterı́sticas de gradiente são baseadas nas derivadas
em diferentes direções da imagem. Em nosso sistema de
classificação de imagens, implementamos e usamos como
atributos os seguintes métodos: cor (estatı́sticas de cores [20]),
gradiente (histograma de gradientes orientados [21]), textura
(matriz de co-ocorrência de nı́vel de cinza [22] e padrões
binários locais [23]) e forma (momentos de Hu e momentos
centrais [24]).
Para a classificação de imagens, os algoritmos de aprendizagem de máquina usam as imagens descritas para identificar
e classificar de acordo com os padrões visuais. Aqui, empregamos modelos de aprendizagem supervisionados com conjuntos de treinamento e teste divididos de acordo com a validação
cruzada de dez dobras. Nós comparamos classificadores bem
conhecidos, incluindo SMO [25], Adaboost [26], árvores de
decisão usando o algoritmo J48 [27] e Random Forest [28],
k-vizinhos mais próximos (k-NN) [29] e Naive Bayes [30],
a fim de avaliar estatisticamente o potencial da proposta de
reconhecimento foliar nos campos de soja.
V. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS E D ISCUSS ÃO
Nesta seção, descrevemos os experimentos e os resultados
obtidos pela abordagem proposta. Na tarefa de classificação,
submetemos aos modelos de aprendizado de máquina as
imagens capturadas. Quatro métricas foram utilizadas para
avaliar o desempenho dos classificadores: taxa de classificação
correta (TCC), medida-F, área ROC e tempo médio para
construir o modelo de classificação. Para treinamento e teste
dos classificadores, foi utilizada a validação cruzada de 10
dobras estratificada. Neste esquema, as imagens do conjunto
de dados são divididas em 10 dobras, garantindo que cada
dobra tenha a mesma proporção de cada classe. Em seguida,
uma dobra é usada para testar, enquanto as dobras restantes
são usadas para treinar o classificador. O processo é repetido
10 vezes usando cada dobra exatamente uma única vez para o
teste. Finalmente, a taxa de classificação correta é dada pela
média das 10 rodadas. Para cada algoritmo testado, foram
calculados os desempenhos médios das métricas ajustadas para
problemas com mais de duas classes.
Para verificar se os algoritmos testados diferem estatisticamente em relação ao desempenho, nós utilizamos o teste
de hipóteses ANOVA no RStudio, com cada bloco correspondendo a uma classe do problema. Os valores-p encontrados
para cada métrica e o nı́vel de significância requerido foram
relatados para descartar a hipótese nula. Em seguida, os dados
foram analisados a partir de uma linha estatı́stica descritiva no
diagrama boxplot.
A. Avaliação de Classificação
A Figura 5 mostra os resultados de TCC obtidos por seis
classificadores bem conhecidos da literatura, considerando
os valores da Tabela I. É possı́vel observar que não existe diferença significativa de desempenho de TCC entre
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os classificadores SMO e Random Forest. Este resultado foi
confirmado pelo teste de Tukey (P < 0, 05). Neste critério de
desempenho, o classificador SMO obteve maior TCC, seguido
pelos classificadores Random Forest, J48, k-NN, Naive Bayes
e Adaboost. A Tabela I também mostra o tempo médio para
construir o modelo de classificação. Conforme a tabela, o
classificador k-NN obteve menor tempo de processamento,
seguido pelos classificadores Adaboost, Naive Bayes, SMO,
J48 e Random Forest.
Tabela I
M ÉTRICAS DE DESEMPENHO UTILIZADAS PARA AVALIAR O SISTEMA DE
VIS ÃO COMPUTACIONAL PROPOSTO .
Classificador TCC (%) Medida-F (%) Área ROC (%) Tempo (s)
SMO
97,80
97,80
99,50
0,62
RandomForest
97,76
97,80
99,90
4,47
94,93
94,90
97,30
1,78
J48
51,16
48,50
90,50
0,20
NaiveBayes
k-NN
88,03
88,00
92,80
0,00
32,96
18,30
72,10
0,19
AdaBoost

Figura 6. Diagrama boxplot comparando o desempenho entre os classificadores para a métrica TCC.

Figura 7. Matriz de confusão obtida pelo classificador SMO com a TCC para
cada classe investigada.

Figura 5. TCC obtido por diferentes classificadores, utilizando extratores de
atributos combinados baseados em cor, gradiente, textura e forma.

que para o classificador avaliado, os atributos cor (97,53%)
e textura (68,96%) são mais significativos em termos de
discriminação quando comparados aos atributos de gradiente
(46,16%) e forma (25,13%) na tarefa de reconhecimento de
doenças foliares da soja.

A Figura 6 apresenta o desempenho de cada classificador
para a métrica TCC, com o valor da mediana em destaque
no diagrama boxplot. O diagrama apresenta ainda o intervalo
da variação do desempenho obtido por cada classificador. De
acordo com a figura, o classificador SMO apresentou a melhor
TCC, possuindo maior valor para a mediana e dispersão de
dados na melhor faixa de valores para a TCC.
A Figura 7 apresenta a matriz de confusão do classificador
SMO - que obteve o melhor resultado para a TCC. De acordo
com a figura, as classes oı́dio/mancha-alvo e mı́ldio/folha
saudável obtiveram maior número de instâncias classificadas
incorretamente, devido ao grau de semelhança existente entre
essas classes.

Figura 8. TCC obtido pelo classificador SMO, utilizando cada extrator de
atributo separado, baseado em cor, gradiente, textura e forma.

B. Avaliação de Extratores de Atributos
Outro objetivo do experimento foi avaliar o desempenho de
cada caracterı́stica visual que descreve as propriedades fı́sicas
da folha. Para este propósito, os atributos baseados em cor, gradiente, textura e forma foram comparados individualmente em
termos de TCC calculados pelo classificador SMO, como mostra a Figura 8. Os resultados deste experimento demonstram

O atributo cor é mais significativo que os demais atributos porque as manchas de doenças geralmente apresentam
diferentes colorações na folha. Os primeiros sintomas da
ferrugem asiática são caracterizados por pequenos pontos de
coloração esverdeada a cinza-esverdeada, mais escuros do
que o tecido sadio da folha. As lesões da mancha-alvo se
iniciam por pontuações pardas, com halo amarelado, evoluindo
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para grandes manchas circulares de coloração castanho-clara a
castanho-escura. Os sintomas iniciais do mı́ldio são manchas
verde-claras que evoluem para a cor amarela na parte superior
da folha. Já a doença oı́dio apresenta uma fina cobertura
esbranquiçada nas folhas em decorrência da coloração branca
do fungo [31].
VI. C ONCLUS ÃO
Neste artigo foi proposta uma nova abordagem baseada no
método de segmentação SLIC para identificar doenças foliares da soja utilizando VANTs. Consideramos um passo de
segmentação de imagem para detectar as folhas das plantas nas
imagens tomadas com voos de um VANT modelo Phantom.
Em seguida, foi realizada a etapa de extração de caracterı́sticas
usando descritores visuais, incluindo cor, gradiente, textura e
forma. Na etapa de classificação da nossa abordagem, comparamos seis classificadores bem conhecidos na literatura. A
taxa de classificação correta confirmou que a nossa abordagem
obteve a precisão de 97,80% na identificação da doença foliar,
utilizando o classificador SMO em imagens capturadas a 2 metros de altura. Os resultados experimentais também indicaram
que os atributos de cor e textura levam a maiores taxas de
classificação. Como parte de trabalhos futuros, pretendemos
realizar novos experimentos com câmeras multiespectrais e
de maior resolução. Também consideramos comparar a nossa
abordagem com outras abordagens de aprendizagem.
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Resumo—The advance of computing has enabled the creation
of new technologies, which cover various commercial and noncommercial sectors, such as, analysis of medical images, tracking
systems, security, among others. In particular, companies have
sought to innovate in their security systems to protect their
heritage and provide protection to their employees. Among the
prominent innovations, biometric identification systems, especially making use of facial biometrics, rises as good alternative
to replace most archaic and unsafe méthods. Facial recognition
systems are advantageous because they are reliable and not
invasive. These systems are recurrent in the literature, and so have
provided the advancement of artificial intelligence techniques
to carry out this task. Among them, the LBP to extract facial
attributes have been noted for its computational simplicity and
highly representativeness. This work is carried out an evaluation
study of LBP together with an emerging neural network in
complex classification problems, ELM. In addition, this study
will be applied to two datasets of public domain images, namely,
Yale face database and Yale face database B, as well as a third
proprietary dataset, created for this work. The results obtained
with an average hit rate of 97.52% for the Yale B dataset, 81.32%
for the Yale dataset, and 99.57% for the proprietary dataset
suggests a combination of promising and robust techniques in
the facial recognition task in frontal images, which can be used
in access control systems.
Keywords—Facial Recognition, LBP, ELM

I.

I NTRODUÇÃO

O crescente avanço da ciência da computação tem influenciado cada vez mais a vida do homem. Com o aumento da
quantidade de dispositivos eletrônicos, tendo como exemplo
tablets e smartphones, o uso de recursos computacionais no
cotidiano tem proporcionado mais oportunidade para o surgimento de novas tecnologias. Novas idéias surgem a cada dia
para facilitar tarefas mais simples, por exemplo o agendamento
de compromissos eletronicamente, ou tarefas mais complexas,
como a aplicação em sistemas de segurança para controle de
acesso, ou identificação de indivíduos em ambientes públicos.
O uso de sistemas computacionais aplicados no contexto
de segurança tem mostrado ter relevância comercial. Diversos
segmentos empresariais têm utilizado deste método para proteger seu patrimônio e/ou prover segurança a terceiros, sobretudo
com a implementação de sistemas de identificação biométrico
[1].
Alguns exemplos de sistemas de identificação biométrico
são: reconhecimento de impressões digitais, reconhecimento
de voz, reconhecimento de íris, reconhecimento facial, dentre
outras. O desenvolvimento desses métodos é possível por causa
da análise e processamento das imagens digitais fornecidas ao
sistema, utilizando técnicas de visão computacional (VC).

Neste contexto, pode-se definir um sistema de Reconhecimento Facial e suas características como sendo um sistema
de Visão Computacional que tem por objetivo identificar ou
verificar indivíduos através de imagens faciais. Um sistema
desse tipo consiste das seguintes etapas: Detecção Facial,
Normalização, Representação e Classificação [2]. As etapas
de representação e classificação são enfatizadas nesse trabalho. Sobretudo a etapa de extração de atributos usadas para
representar os objetos a serem classificados.
Alguns exemplos de técnicas para extração de atributos são
encontrados na literatura. Destacam-se dois métodos em que
podem ser divididos os algoritmos de extração de atributos:
Holísticos e Baseados em Caracteríticias Locais [2]. No primeiro método, toda a imagem facial é utilizada como entrada
do sistema de classificação. Um exemplo deste é o algoritmo
conhecido como Eigenfaces, que aplica a Análise de Componentes Principais (PCA) na imagem facial de entrada e a fim
de diminuir a dimensionalidade dos atributos, aumentando sua
representatividade [3]. No segundo método, atributos locais são
extraídos. Atributos locais podem ser as medidas geométricas
da face, medidas de textura ou até descritores locais baseados
em transformada Wavelet.
O LBP tem sido recorrente em trabalhos que envolvem a
classificação de indivíduos por biometria facial. No entanto,
para verificar a robustez do mesmo, classificadores mais simples são utilizados. Neste trabalho, a classificação é realizada
por um algoritmo de reconhecimento de padrões robusto e que
tem sido utilizado para resolver problemas de grande complexidade: a rede neural Extreme Learning Machine (ELM).
Alom [4] utilizam este classificador, além de algumas
variações propostas, na tarefa de reconhecimento facial. Foi
verificado que o mesmo obtém resultados satisfatórios utilizando LBP como extrator de características.
Nexte contexto, este trabalho propõe analisar o desempenho de duas variações do LBP: LBP8,1 e LBP8,2 , bem como
o desempenho da rede neural ELM e o efeito da variação de
neurônios na camada oculta da rede no resultado final. Além
disso, os algoritmos são aplicados em dois bancos de imagens
de domínio público: Yale face database e Yale face database
B, além de um banco de imagens criado para este trabalho.
II.

M ATERIAIS E MÉTODOS

Na Figura 1 é ilustrado o fluxograma do sistema desenvolvido. A primeira etapa consiste na aquisição da imagem,
após a aquisição da imagem, o algoritmo de detecção de faces
é aplicado à imagem original. A finalidade desse algoritmo
é encontrar as coordenadas da face na imagem, seguido por
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não seja o objetivo do algoritmo proposto neste trabalho, foi
decidido incluir um banco em que o o sistema apresente
dificuldade em alcançar boas taxas de acerto para efeito de
comparação e análise de robustez. A Figura 3 contém exemplos
de imagens desse banco de imagens.
Figura 1.

fluxograma de um sistema de reconhecimento facial.

um enquadramento adequado, resultando em uma imagem que
contém apenas a face, com o mínimo de informações externas.
Uma vez obtida a face recortada, esta é pré-processada e
preparada para a etapa de extração de atributos.
Na etapa de extração de características, são computados os
atributos da face de acordo com o algoritmo escolhido. Neste
trabalho, é dado o foco ao LBP e algumas de suas variações.
Estes atributos são os dados de entrada para o algoritmo de
reconhecimento classificar o indivíduo encontrado na imagem
original. Cada etapa deste processo é explicada com mais
detalhes a seguir.
A. Banco de Imagens
A primeira etapa do sistema consiste em adquirir as imagens que são avaliadas nos testes de detecção facial, extração
de atributos e finalmente, reconhecimento facial.
Para avaliação do sistema proposto, três conjuntos de
imagens são submetidos à classificação do sistema. Dois dos
conjuntos de imagens utilizados são referentes ao banco Yale
Face Database, o terceiro conjunto de imagens consiste em
um banco próprio criado para este trabalho [5].
1) Yale Face Database: A universidade de Yale construiu
um banco de imagens de faces em duas diferentes variações.
Yale Face Database (YFD) e Yale Face Database B (Big)
(YFDB).
O Yale Face Database é um banco composto por 165
imagens de 15 indivíduos. Cada indivíduo tem 11 imagens
com diferentes expressões faciais e configurações, são elas:
normal, feliz, triste, surpreso, piscando; iluminação centralizada, iluminação esquerda, iluminação direita; com óculos e
sem óculos. Cada imagem possui resolução fixa de 320 × 243.

A Figura 2 contém exemplos das diferentes configurações
de um mesmo indivíduo do banco em questão.

Figura 2.

Figura 3.

Exemplo de imagens do Yale Face Database B Fonte: Autor

2) Banco Próprio: Para a criação do banco próprio, foi
utilizada uma câmera USB da marca Logitech de referência
C210. A resolução desta câmera é de 640 × 480 pixels e taxa
de captura de 15 frames por segundo foram determinantes na
escolha desta câmera, pois assim pode-se verificar o nível
de detalhes necessários da imagem para que os algoritmos
envolvidos no processo de extração de atributos e reconhecimento funcionem satisfatoriamente. Outra vantagem da câmera
utilizada é o fato de possuir ajuste de foco automático.
A câmera foi utilizada em ambientes e iluminações variadas. Isto foi feito com o objetivo de simular ambientes cotidianos onde o sistema pode ser usado para controle de acesso.
Essas variações são importantes para garantir a robustez do
algoritmo de detecção facial.
B. Detecção Facial
Como foi citado anteriomente, na etapa de segmentação de
um sistema de VC ocorre a separação do objeto de interesse,
para que este seja representado e identificado. No caso do
sistema de reconhecimento facial estudado nesse trabalho, o
objeto de interesse é a face de uma pessoa. Na etapa de
detecção facial, um algoritmo que utiliza a combinação de
atributos Haar e o classificador AdaBoost, o Detector Facial
de Viola/Jones [6] foi utilizado para esta tarefa. A implementação destas técnicas são encontradas na biblioteca de visão
computacional Open Source Computer Vision (OpenCV).
O algoritmo retorna as coordenadas de um retângulo que
circunscreve a face detectada, juntamente com a largura e
altura do mesmo. De posse das coordenadas, um ajuste aos
valores das coordenadas é realizado para melhor enquadrar a
face, a fim de reduzir as informações ao redor da face no
plano de fundo da imagem. Foram retirados 25% da largura
do retangulo que contém a face. Este valor, foi determinado
empiricamente. A Figura 4 mostra a diferença entre o retângulo
no tamanho original e o reduzido.

Exemplo de imagens do Yale Face Database Fonte: Autor

O Yale Face Database B é um banco maior, amplamente
utilizado para testes de que envolvem variações de iluminação.
Este banco é composto por 2493 imagens de 39 indivíduos em
64 condições de iluminação diferentes. Cada imagem possui
resolução fixa de 168 × 192.
As imagens contém pouquíssima informação devido a
baixa iluminação, visto que esse banco tem foco em avaliar o
desempenho de algoritmos invariantes à iluminação. Embora

(a)
Figura 4.
ajustado.

(b)

Face detectada e enquadrada, a) retângulo original; b) retângulo

Uma vez que as coordenadas da face forem ajustadas, uma
nova imagem é armazenada contendo somente a informação
contida no retângulo da face. No entanto, como as coordenadas
variam entre um frame e outro, é feito o redimensionamento

✶✺

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

da imagem de modo a ter sempre a mesma dimensão fixa. A
dimensão escolhida para redimensionar a imagem foi de 190×
250. Este valor foi determinado empiricamente, porém levando
em consideração as dimensões do retângulo que circunscreve a
face, de modo a reduzir a perda de informações com a operação
de redimensionamento. Esta imagem é a imagem da face final,
que é processada e classificada.

3) Equalização de Histograma: Para finalizar o préprocessamento da imagem facial, é realizada a equalização
de histograma da mesma. O objetivo da equalização nesta
etapa é normalizar as intensidades da imagem para que seja
possível uma leitura robusta das medidas globais de contraste
e variações de intensidade [7].

A Figura 5 contém exemplos de diferentes faces extraídas
da imagem original após detecção.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6. pré-processamento, a) face inicial; b) correção gamma; c) filtro
DoG aplicado em (b); d) equalização de histograma aplicada em (c)
(a)
Figura 5.

(b)

(c)

D. Extração de Atributos

Exemplos de faces após detecção facial

C. Normalização
O pré-processamento utilizado nesse sistema é composto
por uma sequência de três processos, como foi apresentado por
[7]. São eles, em ordem de execução: correção gamma, filtro
DoG e equalização de histograma. Esta etapa é fundamental
para reduzir a influência da iluminação no desempenho do
classificador, tornando os atributos invariantes em situações
de captura diurnas e noturnas.
É ilustrado na Figura 6(a) a imagem da face em tons de
cinza antes de ser pré-processada. A etapa de normalização
utiliza esta imagem em seu estado inicial como entrada.
1) Correção Gamma: A correção gamma trata-se de uma
operação de transformação em tons de cinza que tem como
objetivo expandir as regiões mais escuras da imagem, enquanto
comprime as regiões mais claras [8]. O parâmetro gamma
utilizado nesse sistema foi γ = 0, 2.
2) Filtro DoG: Recebendo a imagem que já passou pela
correção gamma como entrada, o filtro DoG é aplicado. O
filtro DoG se trata de uma variação da máscara de nitidez
descrita por [8] e sua aplicação é dada por convolução simples.
Desta forma, o filtro foi implementado da seguinte maneira:
uma máscara gaussiana de tamanho t1 e desvio padrão σ1 é
aplicada na imagem original, salvando-se o resultado em uma
imagem Ig1 , uma segunda máscara gaussiana de tamanho t2
e desvio padrão σ2 , é aplicada, armazenando o resultado em
uma imagem Ig2 . Esta, por sua vez, é subtraída da imagem de
entrada Igamma , o que resulta na equação

Nesta seção são descritos os processos que envolvem a
etapa de reconhecimento divididos em dois segmentos: extração de atributos, que compõem a aquisição e formatação dos
dados, e a classificação, na qual será apresentando o algoritmo
e forma de treinamento utilizado, bem como os testes de
validação dos dados.
A aquisição dos dados para classificação neste sistema corresponde à tarefa de computar os atributos, ou características
representativas dos objetos a serem reconhecidos. O objeto a
ser reconhecido é um indivíduo, e os atributos representam as
medidas de biometria facial deste.
Os algoritmos utilizados para calcular os atributos da face
foram o LBP8,1 e LBP8,2 . Além disso, com o objetivo de
aumentar a representatividade dos atributos da face, a imagem
foi dividida em 25 regiões, como ilustra a Figura 7.

Figura 7.

exemplo de funcionamento LBP8,1

(2)

O LBP é um descritor de características capaz de extrair
informações de textura dos objetos. Para gerar o vetor de
características por este método, considera-se um pixel como
limiar e atribui-se 0 ou 1 aos seus vizinhos utilizando o limiar
de referência. A partir desses valores, forma-se um número
binário circular. Ao converter o número binário em decimal,
tem-se um valor correspondente ao intervalo [0, 2P ], dentre
os quais estão contidos valores que, em sua forma binária
consistiam em padrões uniformes, isto é, números binários que
possuem menos de duas transições entre 0 e 1 e de 1 pra 0.

Os parâmetros t1 , σ1 , t2 , σ2 , foram definidos empiricamente, e são os seguintes t1 = 29, σ1 = 6, t2 = 9, σ2 = 0, 25.

Foi observado por [9] que a maioria dos padrões binários
locais em imagens naturais são uniformes, sendo aproximadamente 90% dos padrões calculados quando se utiliza P = 8

Isub = Ig1 − Ig2

(1)

e finalmente, a imagem Isub é subtraída da imagem original,
resultando em,
IDoG = Igamma − Isub
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e R = 1 e cerca de 70% com P = 8 e R = 2. Deste modo,
os padrão não-uniformes são agrupados em um único número
decimal, a partir destes valores, um histograma é construído
representando a distribuição de frequência de cada padrão
binário presente na imagem.
Pietikainen et al. [10] relatam que diversos trabalhos na
literatura obtiveram melhores resultados quando utilizados
apenas os padrões uniformes ao invés de todos os padrões
possíveis. Fazer esta consideração torna os padrões mais representativos para o conjunto de dados em questão. Além disso,
os padrões uniformes são mais estáveis e menos propensos a
ruídos [10].
A notação (P, R) nos permite analisar a quantidade de
atributos calculados. Isto é possível pois sabe-se, pela quantidade de pontos P , quantos padrões binários uniformes e não
uniformes são possíveis. Para P = 8, existem 58 padrões
uniformes. Todavia, os padrões não uniformes são desconsiderados. Assim, um vetor de 58 atributos é calculado para
cada região da imagem. Como as imagens foram divididas
em 25 regiões, tem-se que a quantidade total de atributos por
indivíduo é de 58 × 25 = 1450.

Os dados foram organizados em um arquivo de atributos
único, contendo todas as amostras. Cada atributo é separado
por tabulação e contém o rótulo dos indivíduos na último
coluna.
E. Classificação
Neste trabalho, foi implementada a rede neural do tipo
ELM para classificar os indivíduos. A ELM foi proposta por
[11] com o objetivo de superar as limitações da rede neural
de múltiplas camadas (MLP) com relação a quantidade de
neurônios totais da rede. [12] afirma que o número baixo
de neurônios resulta um treinamento e convergência lenta,
enquanto que uma alta quantidade de neurônios causa instabilidade na rede. Além disso, por haver um maior número
de mínimos locais, causa o aumento na probabilidade de
divergência destes.
A geração de pesos aleatórios foi feita através de uma
função geradora de números pseudo-aleatórios com desvio
padrão bem baixo de 10−9 . Além disso, foi utilizado 70%
do banco para treino e o restante para teste. Os testes foram
realizados um total de 200 vezes a fim de se obter um valor
confiável para a média de acerto, taxa de acerto máxima da
rede, taxa de acerto mínima da rede e taxas de acerto máxima,
mínima e média por classe. Para o banco Yale B a quantidade
de neurônios utilizada foi entre 100 e 1500 variando de 100
em 100 neurônios na camada oculta, para o banco Yale a
quantidade de neurônios utilizada foi entre 10 e 150 variando
de 10 em 10 e finalmente, para o banco próprio, a quantidade
foi entre 100 e 200 variando de 10 em 10.
III.

R ESULTADOS E D ISCUSSÕES

Os dados para testes foram gerados para duas variantes do
LBP a fim de descobrir qual é influência do raio e quantidade
de pontos deste operador na representatividade da face. As
variantes foram o LBP81 e LBP82 , aplicadas aos mesmos
bancos de imagens. Além disso foi analisado a quantidade de
neurônios da camada oculta da rede neural ELM baseados em
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testes empíricos a fim de determinar o valor mais adequado
para cada situação estudada.
Para cada banco, foram calculadas métricas estatísticas representativas do desempenho da rede neural ELM. As medidas
são taxa de acerto média (µ), taxa de acerto máximo (txmax ),
taxa de acerto mínimo (txmin ), desvio padrão (σ).
A taxa de acerto mede a quantidade de previsões corretas
pela rede neural dividido pela quantidade de dados a serem
reconhecidos. A média desta medida pode ser expressa pela
equação seguinte:
µ=

txmax + txmin
.
2

(3)

O desvio padrão é uma medida de dispersão estatística, e
mede a variação existente de uma amostra em relação a média.
O desvio padrão é definido pela seguinte fórmula:
v
u
u
σ=t

n

1 X
(xi − µ)2
n − 1 i=1

(4)

em que xi representa a amostra da interação atual e n a
quantidade de amostras.
Todos algoritmos descritos nesse trabalho foram implementados em C++, com exceção da rede neural ELM, que
foi implementada em MATLAB, assim como o cálculo das
métricas estatísticas.
A. Yale
Na Tabela I contém as taxas de acerto obtidas pela rede
neural ELM aplicadas ao conjunto de dados Yale Face Database B utilizando as duas variações do LBP, com destaque ao
melhor resultado obtido.

Tabela I.

TABELA COM TAXAS DE ACERTO OBTIDAS DO LBP81 ,
LBP82 PARA O Yale B.

As taxas de acerto são elevadas, e isso mostra que o
classificador operou com eficácia em separar as classes de
indivíduos. Isso só é possível quando os atributos extraídos
da amostra são suficientemente bem representativos. Assim,
é possível validar o desempenho da rede em classificar um
conjunto de dados numeroso em amostras e dimensionalidade
dos atributos.
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Percebe-se que as taxas de acerto são boas em ambas as
variações do LBP. Contudo, é possível observar que o LBP82
obtém desempenho mais estável, pois mostrou resultados com
menor desvio padrão, além de taxas médias semelhantes ao
longo da variação do número de neurônios. No entanto, houve
um declínio abrupto nas taxas de acerto com o aumento
suficiente da quantidade de neurônios. Isso ocorre devido a
multiplicação de matrizes presente na etapa de cálculo dos
pesos da rede neural, que envolve a geração de matrizes inversas, em que a grande diferença na quantidade de neurônios
em relação a quantidade de amostras do banco produz divisão
por número próximos de zero.

motivo para o baixo desempenho do algoritmo de classificação
neste grupo de imagens.
O LBP, por ser um descritor de texturas local, é sensível
à informações de forma geométrica. Neste caso, as expressões
faciais presentes nesse banco influenciam fortemente as informações locais da face do indivíduo.
É apresentado na Figura 9 uma sobreposição das curvas,
o que sugere que ambas as variações do LBP são sensíveis
a mudanças de expressões faciais dos indivíduos. Todavia, o
mesmo aspecto côncavo da curva pode ser observado, o que
indica que a quantidade de neurônios da camada oculta tem
um ponto ótimo em um valor intermediário na faixa de valores
escolhidos.

Figura 8. gráfico das taxas de acerto médio do LBP81 , LBP82 para o Yale
B.

Quanto a variação da quantidade de neurônios na camada
oculta, foi observado que existe um valor ótimo para obtenção
das maiores taxas de acerto da rede neural. Como é ilustrado
na Figura 8, nota-se uma concavidade na curva que sugere que
existe uma quantidade de neurônios específica para o melhor
desempenho da rede.
Analogamente aos resultados apresentados para o primeiro
banco de imagens, a Tabela II contém as taxas de acerto obtidas
pela rede neural ELM aplicadas ao conjunto de dados Yale
Face Database, utilizando as duas variações do LBP.

Figura 9. gráfico das taxas de acerto médio do LBP81 , LBP82 para o Yale
B.

Foi concluído que, para o conjunto Yale B, o LBP obtém
excelente desempenho em condições de iluminação variadas.
Porém, este algoritmo não teve o mesmo sucesso com imagens
onde a geometria e medidas computacionais de texturas são
alteradas devido a diferentes expressões faciais das amostras
do banco Yale. É possível atribuir as baixas taxas a pequena
quantidade de amostras com faces expressões constantes, isto
é, mais de uma imagem com a mesma expressão facial.
B. Banco Próprio
O banco de imagens faciais criadas pelo autor é composto
por imagens que simulam um ambiente cotidiano de um sistema de controle de acesso. Todavia, imagens foram capturadas
em ambientes diferentes, porém com o cuidado de se obter
iluminação constante, não havendo nenhum esforço ativo em
capturar imagens com iluminação inadequada. As pessoas
envolvidas na construção do banco foram instruídas a agirem
de forma natural em frente a câmera, tal qual um funcionário
agiria ao tentar ter acesso por meio dessa biometria.

Tabela II.

TABELA COM TAXAS DE ACERTO OBTIDAS DO LBP81 ,
LBP82 PARA O Yale B.

A taxas de acerto para este conjunto de dados não são
adequadas para um sistema prático. O banco de imagens faciais
Yale é composto por imagens com diferentes expressões faciais
em cada amostra. Essas variações, juntamente com a baixa
quantidade de amostras podem ser vistas como o principal

Como pode ser observado na Tabela III, as taxas de acerto
obtidas nos testes realizados neste banco são elevadas, e de alto
valor prático, mostrando que esta combinação seria eficaz na
tarefa de um sistema de controle de acesso por reconhecimento
facial.
Nota-se, que tal qual o banco Yale, a diferença entre as
variações do LBP é desprezível. Como pode ser visto na Figura
10. Além disso, o gráfico aponta para um crescimento na
taxa de acerto médio proporcional a quantidade de neurônios
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IV.

C ONCLUSÃO

Esta trabalho realizou uma avaliação dos método de padrões binários locais (LBP), para extração de características
faciais, em conjunto com a rede neural ELM como algoritmo
de classificação aplicadas ao problema de biometria facial.
Essa avalicação foi realizada através do teste da influência das
variações de raio e quantidade de pontos do operador LBP e da
quantidade de neurônios na camada oculta da rede neural. Para
isto, é utilizado um conjunto de dados proprietário, construído
para este trabalho, bem como banco de imagens faciais sempre
presente na literatura.

Tabela III.

TABELA COM TAXAS DE ACERTO OBTIDAS DO LBP81 ,
LBP82 PARA O Yale B.

Observou-se que a combinação LBP + ELM, bem
como a aplicação de uma combinação de técnicas de préprocessamento, alcança a taxa média de 97,52% de acerto no
caso de um banco de imagens mais exigente por sua grande
quantidade de amostras e variedade de iluminação, Yale Face
Database B. Além disso, obtém 80,32% no banco Yale Face
Database, no qual as imagens possuem alterações irrevelantes
na iluminação, porém bastante variação em expressões faciais,
justificando a redução no desempenho do algoritmo proposto.
E finalmente, atinge alto desempenho de 99,60% de taxa de
acerto médio em situação semelhante a de um sistema de
controle de acesso.
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Resumo—Cancer is a class of diseases characterized by outof-control cell growth. The initial treatment for lung cancer is
lobectomy. To plan the lobectomy, it is important to have accurate
information about cracks, which determine the boundaries of the
lobes. The main objective of this work is to perform the analysis
of the variation of the LBP window size in relation to the cleavage
segmentation. In this work, 5 CT examinations were used for an
open database, LOLA11. The results of the proposed algorithm
are compared with two other works. From the final result of the
segmentation, it was possible to define that the window size of
15x15 pixels is the dimension that obtained the best performance.
This definition was made based on the results of the classifier
by varying the window size for 5 exams and compared with
the metrics of Es (%), CS (%), S (%), average distance, and
standard deviation.
Keywords—Fissure, LBP, Digital Image Processing

I.

I NTRODUÇÃO

Dentre as doenças que afetam a população mundial, um
alto nível incide nos pulmões. Deste modo, as pesquisas na
área de pneumologia possuem grande importância na saúde,
pois há uma preocupação com câncer, asma, bronquiectasia e
a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) [1].
A estimativa mais recente do INCA, para o Brasil em 2016,
indica a ocorrência de cerca 28.220 novos casos de CP para
o Brasil, sendo 17.330 entre homens e 10.890 entre mulheres.
Esses valores correspondem a um risco estimado de 17,49
casos novos a cada 100 mil homens e 10,54 para cada 100
mil mulheres. Excetuando os casos de câncer de pele não
melanoma, o CP é a segunda neoplasia mais frequente em
homens (8,1%), e a quarta nas mulheres (5,3%) [2].
Com o constante avanço tecnológico, novas áreas surgiram,
como é o caso da Engenharia Biomédica. Este ramo de pesquisa emprega técnicas das áreas de Inteligência Artificial (IA),
Processamento Digital de Imagens (PDI), Reconhecimento
de Padrões (RP), entre outras. Na Engenharia Biomédica,
técnicas de Processamento de Imagens Digitais são aplicadas
em imagens médicas, como é o caso de imagens geradas por
Tomografia Computadorizada (TC), que foi desenvolvida por
Hounsfield. As principais facilidades dos exames de TC estão
correlacionadas a produzir em menor tempo os diagnósticos;
detalhar imagens inalcançáveis à percepção natural da visão
humana; aumentar a confiabilidade nas análises realizadas e
proporcionar aos cirurgiões uma maior segurança quanto aos
procedimentos [3].
Pu et al. [4] fazem uso de um modelo geométrico para
realizar a segmentação inicial da fissura, após aplicar um filtro

de suavização Laplaciano e realizam um processamento na
imagem resultante através de método estatístico de forma a
obter uma aproximação da fissura na imagem de TC, o que
torna um algoritmo dependente do modelo geométrico que
pode variar dependendo do pulmão em análise.
Lassen et al. [5] apresentaram um filtro ligeiramente diferente baseado em um filtro utilizando matriz Hessiana e
obtendo os autovalores no qual a forma da fissura foi levada
em conta, assim como a força da estrutura de imagem para
uma melhor diferenciação entre vasculatura e fissuras. O filtro
de realce da fissura não foi avaliado separadamente, uma vez
que fazia parte de um método de segmentação dos lobos.
Desta forma, o presente trabalho possui o objetivo de
realizar a análise comparativa do tamanho da janela do Local
binary Pattern (LBP) com o foco de determinar o melhor
tamanhoda janela à ser utilizado na aplicação de segmentação
de fissuras pulmonares.
II.

R EVISÃO B IBLIOGRÁFICA

A. Fissuras Pulmonares
A imagem digital resultante de um exame de TC é composta por pixels, na qual o valor de cada pixel corresponde à
atenuação da intensidade dos raios X, expressa em Unidades
Hounsfield (UH). A escala da intensidade de atenuação tem
valores específicos para cada tecido ou estrutura do corpo
humano. Por exemplo, o tecido ósseo está entre 600 e 2000
UH [3], [6].
Uma estrutura com implicações importantes para a segmentação de áreas locais, dentro do pulmão, é a fissura pulmonar,
que é uma superfície tridimensional (3D) de fronteira entre
os lobos do pulmão. O pulmão esquerdo possui dois lobos
separados por uma grande fissura, e o pulmão direito possui
três lobos separados por duas fissuras [7]. Há ainda outras fissuras, denominadas de fissuras interlobares que são depressões
profundas que se estendem a partir da superfície externa do
pulmão para o seu centro.
A pleura visceral, que cobre toda a superfície do pulmão,
também penetra profundamente nas fissuras para que nessas
áreas a pleura visceral de lobos adjacentes entrem em contato.
Devido a este revestimento pleural, as superfícies do pulmão
que se encontram dentro das fissuras são lisas e, assim,
permitem que os lóbulos individuais se movam livremente em
relação um ao outro.
Existem dois tipos de fissuras pulmonares: as fissuras
lobares e as fissuras acessório. As fissuras lobares delineam
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os lobos dos pulmões e são importantes na localização de
áreas que podem originar doenças que se espalham entre os
lobos. Fissuras incompletas podem provocar um fluxo colateral
entre lobos e tornar determinada intervenção broncoscópica
de doenças pulmonares crônicas ineficazes. Já as fissuras
acessório são uma fenda de profundidade variável coberta
por pleura visceral que ocorrem mais frequentemente entre
os segmentos pulmonares, mas também podem entrar planos
subsegmentares ou interbronquiais. Na literatura a maioria dos
métodos de detecção automática de fissura visam apenas a
detecção de fissuras lobares [8].
A segmentação das fissuras pulmonares de tomografias
de tórax se tornou viável com o advento dos tomógrafos de
múltiplos detectores, permitindo a obtenção de imagens finas
a partir de TC de todo o pulmão. Uma vez que as fissuras
são superfícies finas nos pulmões, sobre uma secção grossa de
tomografia computadorizada, as fissuras são visíveis apenas
como bandas vagas de aumento da densidade devido ao efeito
de volume parcial [9].

✷✵

partir de vários tomógrafos, pois as imagens utilizadas foram
obtidas de LObe Lung Analysis 11. A etapa seguinte consiste
na segmentação do pulmão, ou seja, nesta etapa será destacado
o pulmão na imagem, pois o método proposto atua de forma
a identificar fissuras dentro do pulmão. Após a segmentação
do pulmão é realizada a filtragem Gaussiana 3D na imagem
original de forma a filtrar os ruídos. De posse do resultado
da segmentação do pulmão e da filtragem, a próxima etapa
consiste na detecção da fissura pulmonar através de uma rede
supervisionada. Por fim é realizado um pós-processamento
para retirada de ruídos e preenchimento de algumas pequenas
lacunas. O fluxograma das etapas do método desenvolvido
neste trabalho é ilustrado na Figura 2.

Em imagens de TC, a fissura pode muitas vezes ser observada como uma curva fina com altos valores de atenuação, em
comparação com os tecidos circundantes [6]. Quando vista a
imagem do TC no plano axial da parte superior para inferior
do tórax, a fissura que mede a partir do meio para o lado
lateral do pulmão, parece mover-se a partir da posição posterior
para a anterior em ambos os pulmões. Na Figura 1 é possível
observar uma imagem de TC em que a fissura é destacada
a partir de um retângulo vermelho tanto no pulmão direito
quanto no esquerdo.

Figura 2.

Figura 1.

imagens de TC com fissura enfatizada.

III.

M ATERIAIS E M ÉTODOS

De posse das técnicas descritas no Capítulo anterior é
realizada neste momento a descrição de todo o processo, bem
como a detalhada configuração dos algoritmos utilizados para
segmentação das fissuras pulmonares. Também é apresentada
neste Capítulo a metodologia de criação do banco de dados
para treinamento e os métodos de avaliação utilizados para
verificar a exatidão das segmentações.
O processo de segmentação das fissuras pulmonares é
constituído por cinco fases: aquisição das imagens, segmentação do pulmão, filtragem gaussiana 3D, detecção de fissura
com Multilayer Perceptron (MLP) e por fim a etapa de
pós-processamento que contempla algoritmos de análise de
componentes conectados e morfologia matemática.
A. Aquisição das Imagens
A etapa de aquisição consiste na obtenção da imagem a
partir do tomógrafo, neste trabalho as imagens são obtidas a

fluxograma do método de segmentação de fissuras.

As imagens utilizadas neste trabalho fazem parte de um
banco de imagens de TC disponibilizadas para fins acadêmicos por LOLA11 em https://lola11.grand-challenge.org/. O
LOLA11 consiste em um banco de dados de imagens de TC
de tórax, com anormalidades, que são utilizadas como base
para avaliação de algoritmos de segmentação de estruturas
pulmonares. Foram utilizados 5 exames selecionados da base
com espessuras variando entre 0,5 e 0,8mm.
Lassen et. al [5] utilizam o banco LOLA11 para validação
do método de segmentação de lobos pulmonares.
Muitos algoritmos de segmentação de pulmão e lóbulos
foram publicados, mas compará-los diretamente é difícil, pois
são métodos diferentes e utilizam conjuntos de dados variados
para sua validação em seus artigos. Alguns métodos podem
ser reimplementados com base na publicação disponível, mas
muitas vezes há parâmetros a serem definidos nos quais um
profundo conhecimento do método é necessário ou os dados
de treinamento utilizados não estão disponíveis ao público. O
LOLA11 é um desafio no qual equipes enviam resultados de
segmentação de pulmão e lobo das imagens de TC contidas
no banco e os mesmos possuem seu desempenho avaliado.

✷✶
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B. Segmentação do Pulmão e Filtragem Gaussiana 3D

C. Segmentação Automática das Fissuras

A segmentação da área do pulmão é processada baseada
no algoritmo de [10]. O método é iniciado com uma análise
da imagem de TC, ver Figura 3(a), para identificar a semente
e, em seguida, realiza um crescimento de região 2D com um
limiar fixo.

O processo de segmentação automática é dividido em duas
etapas. A primeira etapa revela-se em uma detecção automática
de possíveis fissuras pulmonares, cuja resposta é um parâmetro
de entrada para a segunda etapa, que consiste em Crescimento
de Região 3D e filtragem por volume.

O primeiro passo é encontrar um ou mais pontos dentro
dos pulmões a fim de se obter os pontos de partida para
a segmentação baseada na conectividade de áreas de baixa
densidade. No entanto, a segmentação de ambos os pulmões
a partir de um ponto de semente pode ser dificultada por
condições patológicas, tais como um brônquio obstruído e/ou
o colapso completo de um dos pulmões. Por isso, é necessário
sempre identificar as áreas de baixa densidade em ambos os
lados, restringindo a busca para a parte central dos dados.
Para cada pulmão, um ponto de semente é determinado que
corresponde a condição de ter valor inferior a -600 HU.

Para detectar as fissuras pulmonares é avaliado um algoritmo baseado em rede MLP utilizando valores de LBP como
atributos. A avaliação do método dar-se-á pela comparação
dos resultados com um “padrão ouro”, obtido por médicos
especialistas.

A imagem original do pulmão pode ser observada na Figura
3(a). Desta forma após o algoritmo de segmentação do pulmão
é obtida a imagem segmentada como pode ser observada na
Figura 3(b). Por fim, após a segmentação de todas as fatias do
exame de TC é possível obter a recostrução 3D do pulmão,
como pode ser observada na Figura 3(c).

A rede MLP apresenta três camadas, uma camada de
entrada, uma oculta e uma de saída com dois neurônios, já
que se possui dois padrões a serem definidos, ou seja, uma
saída para indicar se o elemento é pulmão e outra para indicar
se é fissura.
Em relação aos dados de entrada, representados por voxels,
possuem como parâmetros os valores obtidos a partir do
histograma do LBP baseados na sua vizinhança. Neste trabalho
u2
é utilizado como parâmetro o LBP8,2
e para calcular os
padrões dos voxels é realizado um teste com quatro janelas com
diferentes dimensões iguais a 11x11, 15x15, 17x17 e 21x21
pixels e o melhor resultado deve ser utilizado.
Desta forma, os dados para treinamento são definidos da
seguinte forma: o vetor de entrada consiste em 60 atributos
em que 59 são os valores do LBP e o outro valor é o bias,
os rótulos são 0 ou 1 em que são classificados o pulmão e as
fissuras pulmonares.

(a)

(b)

(c)

Figura 3. imagens a) TC do pulmão, b) resultado da segmentação do Pulmão
e c) resultado da segmentação 3D do pulmão.

A próxima etapa consiste na filtragem, em que é aplicado
um filtro gaussiano 3D na imagem com o objetivo de suavizar
os componentes de alta frequência da imagem e assim aumentar a eficácia do algoritmo proposto. Neste trabalho é aplicado
um filtro gaussiano com µ=1mm e máscara de 3 × 3 × 3, estes
parâmetros foram obtidos de forma empírica. Na Figura 4(a)
é ilustrada a imagem original antes da filtragem e na Figura
4(b) é ilustrada a imagem resultante após a filtragem.

(a)

(b)

Figura 4. filtragem utilizando filtro gaussiano 3D, a) imagem original e b)
imagem filtrada.

A determinação da quantidade de neurônios que deve ser
utilizada na camada oculta, é uma tarefa complexa [11], em
que geralmente faz-se uso de heurísticas. Assim, utiliza-se uma
rede cuja quantidade de neurônios ocultos é igual a duas vezes
o número de classes. Logo a rede empregada para classificar
as fissuras possui 120 neurônios na camada oculta. A função
de ativação utilizada na camada oculta desta rede é a sigmóide
logística devido à compatibilidade de sua saída e os valores
dos dados. Quanto aos pesos iniciais da rede, são gerados
números aleatórios entre -1.5 e +1.5 [12]. No treinamento da
rede define-se uma taxa de aprendizagem decrescente de forma
que o seu valor inicial é de 0.5. Assim, a topologia utilizada
é 60/120/2, ou seja, 60 entradas, 120 neurônios na camada
oculta e 2 de saída.
Na fase de treinamento é formado um banco de dados
com 28000 conjuntos de atributos provenientes de 60 imagens
selecionadas aleatoriamente do banco de imagens LOLA11.
São atribuídos aos voxels escolhidos um rótulo igual a 1 caso
o mesmo represente parte de uma fissura, e rótulo igual a 1 caso contrário. Estes rótulos são obtidos de forma manual
pelos médicos especialistas.
Em relação ao critério de parada de treinamento da rede, é
definido que o treinamento seja finalizado quando a rede passe
de 10 épocas sem diminuir o erro quadrático médio, ou se o
erro quadrático médio crescer em relação à época anterior. O
problema deste critério de parada está relacionado com uma
falsa parada através de um mínimo local, ou seja, a rede ainda
pode ser treinada, mas pára o treinamento porque atinge um
mínimo local. Desta forma, para corrigir este problema são
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definidos vários pontos de início do treinamento de forma a
obter um melhor ponto mínimo global para a rede.
5.

O resultado da rede supervisionada é ilustrado na Figura

(a)

(b)

Figura 6. imagens após aplicação do método proposto, a e b) resultados sem
afinamento.

(a)
Figura 5.

(b)

imagens resultantes da detecção das fissuras.

Por fim, o resultado da classificação apresentada pela
rede MLP pode ser interpretado como uma limiarização supervisionada, nas quais as regiões em branco consistem em
regiões com textura semelhante à fissura. Este resultado da
limiarização serve como entrada para a próxima etapa que
consiste no pós-processamento.

Neste trabalho abordam-se duas metodologias no pósprocessamento para se obter os resultados: o primeiro resultado
é sem afinamento e o outro resultado é com o afinamento
na imagem. Nas Figuras 6(a) e 6(b) as imagens ilustram
os resultados do método proposto sem afinamento no pósprocessamento. Já nas Figuras 7(a) e 7(b) são ilustradas as
imagens resultantes do método com o afinamento no fim do algoritmo. Desta forma, é possível observar que a quantidade de
pixels identificados como fissuras na imagem sem o afinamento
é bem maior do que a quantidade de pixels identificada na
imagem com afinamento que deve influenciar no desempenho
das taxas.

D. Pós-Processamento
No pós-processamento é realizada uma análise de componentes conectadas baseada no algoritmo de crescimento
de regiões 3D, tendo como dados de entrada as imagens
resultantes da limiarização através da rede MLP na etapa
anterior.
A partir da imagem limiarizada, é armazenado em um vetor
V = [v1 v2 ... vn ] que são os voxels rotulados como
sementes, ou seja, os voxels que são rotulados como fissura
pela rede. Deste modo, calcula-se a media µs dos componentes
desse vetor.
A classificação do voxel v(x, y, z) em fissura ou não fissura
é concluída após a realização da etapa de análise de vizinhança.
A partir da semente, o volume cresce de acordo com a
sua vizinhança até que em sua N iteração nenhum voxel seja
adicionado. O método para identificação de similaridade entre
os voxels ocorre através do nível de cinza, o qual, se for branco,
pertence à classe fissura e preto se for da classe não-fissura.
Por fim, os volumes acima de 0,1 ml são mantidos e se forem
menores são descartados. O limiar de 0,1 ml foi obtido através
da literatura.

(a)

(b)

Figura 7. imagens após aplicação do método proposto nesta dissertação, a e
b) resultados com afinamento.

Para ilustrar o resultado do método, é possível demarcar a
fissura na imagem 2D, Figura 8(a), como também é possível
gerar a imagem 3D do pulmão juntamente com a fissura,
Figura 8(b). A partir da Figura 8(b) é possível identificar o
formato resultante da fissura que se aproxima do modelo da
fissura real em um pulmão.

A imagem Ir é resultante do CR3D consiste que se
Ir (x, y, z) = 1 conclui-se que o voxel v(x, y, z) pertence à
classe fissura pulmonar. Em caso contrário, se Ir (x, y, z) = 0,
o voxel não foi classificado como fissura.
Após o CR3D, um fechamento através de operação morfológica é aplicado nas imagens. A operação morfológica de
fechamento, baseada na metodologia descrita, é aplicado com
um kernel 3x3x3 cúbico de voxels, com o objetivo de fechar
lacunas menores. O elemento estruturante utilizado foi uma
esfera de raio igual a 3 voxels.

(a)

(b)

Figura 8. imagens da segmentação das fissuras pulmonares, a) resultado da
segmentação 2D em verde, e b) resultado da segmentação 3D.
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IV.

R ESULTADOS

A fim de realizar a validação do método proposto é de
extrema importância a comparação do mesmo com outro
método. Neste trabalho, foi escolhido para comparação a
método descrito em [5], devido a qualidade dos resultados e a
relevância do trabalho na literatura.
Neste sentido, para avaliar a eficácia do método de segmentação de fissura proposto, os resultados obtidos são divididos
em três etapas: análise da influência da variação do tamanho de
janela do LBP, análise do algoritmo de segmentação através
de coeficientes estatísticos e análise utilizando a métrica de
distância média. Esta análise é realizada a partir de três resultados que são: resultado do método proposto sem afinamento,
resultado do método proposto com afinamento e resultado da
[5].

dimensão 15x15, os mesmos possuem uma variação maior,
ou seja, essas dimensões de janelas criam uma instabilidade
no momento da classificação, isto gera uma variação abrupta
na sua taxa de acerto quando os dados de entrada sofrem
variações.
Este fato pode ser observado através da Figura 10, na qual é
ilustrado um gráfico das taxas Es(%), CS(%) e S(%) variando
a dimensão da janela e agrupado por exame. Desta forma, é
possível identificar essa variação abrupta da taxa de acerto do
classificador quando utilizando dimensões de janelas iguais a
11x11, 17x17, 21x21. Neste gráfico, é possível observar que
nos exames 1 e 2 o classificador utilizando tamanho de janela
15x15 possui taxa de acerto menor do que os outros, já nos
exame 3, 4 e 5 o classificador utilizando a janela de tamanho
15x15 possui uma taxa de acerto maior.

Afim de definir a janela do LBP a ser utilizada no algoritmo, é então realizado um teste com 4 tamanhos de janelas
diferentes sendo estes 11x11, 15x15, 17x17 e 21x21 pixels.
Este teste é realizado para identificar qual é a janela que
consegue obter a informação necessária para o classificador
obter seu melhor desempenho.
Para a obter os resultados do classificador utilizando diferentes janelas foram utilizadas 100 imagens de 5 exames do
LOLA11. Essas imagens foram obtidas de uma sequência de
20 imagens de posições aleatórias dentro dos exames. Baseado
na descrição apresentada anteriormente, foram calculados os
valores em pixels de V P , F P , V N e F N e assim obtidas as
taxas de Es, S e CS.
Os valores de V P , F P , V N e F N são ilustrados na
Tabela I no geral por tamanho de janela, já na Tabela II são
ilustrados os valores dos coeficientes Es, S e CS para cada
dimensão de janela. Desta forma, é possível inferir, baseado
nos coeficientes que o classificador utilizando a janela de
15x15 pixels obtém um resultado melhor comparado com as
demais janelas, utilizando a métrica das taxas Es, S e CS.

Figura 9. gráfico com as taxas Es(%), CS(%) e S(%) em relação a cada
exame por tamanho de janela.

Na Figura 9 é ilustrado o gráfico resultante desta comparação, sendo possível observar que o resultado do classificador
com dados de entrada resultantes do LBP com janela 15x15
se sobressai em relação às taxas de acerto do classificador
para as demais janelas de dimensões. Apesar destas dimensões
possuírem, em alguns exames, resultados melhores do que a

Figura 10. gráfico com as taxas Es(%), CS(%) e S(%) em relação a cada
tamanho de janela por exame.

Baseado na métrica das taxas Es(%), CS(%) e S(%) é
possível determinar que o classificador possui uma melhor taxa
de acerto em geral quando utilizado uma janela 15x15 pixels
como dimensão padrão a ser utilizado para gerar o histograma
LBP. Para confirmar a certeza da utilização desta dimensão
de janela, é possível realizar a comparação dos resultados
baseado em outra métrica, ou seja, através da métrica da
distância média e desvio padrão em relação à fissura na
imagem segmentata pelo especialista e a imagem segmentada
automática.
Os valores da distância média e desvio padrão entre as
fissuras da imagens do padrão ouro e a imagem segmentada
automática são ilustrados da Tabela IV por dimensão de janela.
Desta forma, confirma-se a análise feita anteriormente, baseada
nos valores das distâncias e dos desvios, o classificador,
utilizando a janela de 15x15, obtém um resultado melhor
comparado com as dimensões 11x11, 17x17 e 21x21 pixels.
Analisando os valores da Tabela, pode-se observar que as
dimensões 17x17 e 21x21 possuem uma alta distância média e
para descartá-las totalmente, os resultados dos desvios padrões
também são bastante elevados. Assim, é possível inferir, que
utilizando estas dimensões, o classificador fica instável. Comparando com a janela de 11x11 pixels, a janela com dimensão
15x15 possui um resultado melhor, pois possui uma distância
média e desvio padrão menores.
Outra abordagem é realizar esta comparação por exame, ou
seja, obter o valor resultante da distância média e do desvio
padrão por exame variando-se as dimensões da janela.
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Tabela I.

Tabela II.

VP, FP, VN E FN POR DIFERENTES TAMANHOS DE JANELA

VALORES DE

VP
FP
VN
FN

11x11
18478
269591
5398753
12589

15x15
21634
178456
5489888
9433

11x11
95,24
59,47
96,88

21x21
16645
759103
4909241
14422

15x15
96,85
69,63
96,18

17x17
89,32
57,46
82,20

21x21
86,60
53,57
77,43

RESULTADO DO CLASSIFICADOR POR DIFERENTES TAMANHOS DE JANELA BASEADO NA DISTÂNCIA MÉDIA E DESVIO PADRÃO

Distância média (cm)
Desvio padrão (cm)

11x11
4,5216
10,4

Figura 11. gráfico com as distâncias médias e os desvios padrões em relação
a cada tamanho de janela por exame.

É ilustrado o gráfico resultante na Figura 11 a partir
das distâncias médias e os desvios padrões para cada exame
comparado em relação à cada dimensão de janela. A partir
deste gráfico é possível concluir que o classificador, utilizando
a janela de tamanho 15x15 pixels, apresenta um resultado melhor, pois, as distâncias médias e seu desvio padrão, na maioria
dos exames, são menores comparado com os resultados do
classificador para as demais janelas.
V.

C ONCLUSÃO

Baseado nos resultados ilustrados na seção anterior, é
possível definir em 15x15 pixels, a dimensão de janela a
ser utilizada no método proposto. Esta definição foi realizada
baseada nos resultados do classificador variando o tamanho da
janela para 5 exames e comparados com as métricas de Es(%),
CS(%), S(%), distância média e desvio padrão.
A justificativa dos resultados apresentados é devida as
janelas maiores englobarem uma maior área de estruturas
semelhantes como vasos de pequeno calibre, e às janelas
menores não apresentarem uma representatividade de textura
suficiente para sua classificação. Após a definição da janela,
é possível obter os resultados mais detalhados do método
proposto utilizando a janela de 15x15 pixels.
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Abstract — the task of eye localization is a very important one,
being too much relevant for several applications in computer
vision, such as face recognition, face and eye tracking, face
expression evaluation, face alignment, eye blink detection, etc.
This is a challenging and open task when considered in
uncontrolled scenarios, which presents great variation of lighting,
poses, facial expressions, partial occlusions, makeup, etc. This
paper proposes a new method for precise eye localization under
uncontrolled conditions: the main goal of this method is the
proposed MHBWLF (Multiscale High-boost Weber Local Filter).
This filter enhances the details of the periocular region (region
around the eyes) by emphasizing the high frequency components,
without eliminating the low ones. The proposed method was
evaluated using LFW and BioID databases and the results
showed that its performance is better than several state-of-the-art
methods.
Keywords — MHBWLF, Multiscale High-boost Weber Local
Filter, Eye Localization, Unconstrained Scenarios, MOSSE Filter

I. INTRODUÇÃO
O problema de localizar os centros dos olhos, com grande
precisão, em ambientes não controlados, é uma tarefa muito
desafiadora e que ainda se encontra em aberto [1, 2]. Esta
tarefa é largamente utilizada em algoritmos de reconhecimento
facial, rastreamento de faces e olhos, avaliação de expressões
faciais, etc., sendo muito instigante em condições do mundo
real (ambientes não controlados), que apresentam variações de
iluminação, poses e expressões faciais, oclusões parciais
devido ao uso de óculos ou cabelos longos, uso de maquiagem
e acessórios, etc. Um outro fator de grande impacto é a
qualidade das fotos nas condições do mundo real como, por
exemplo, em câmeras de segurança instaladas em aeroportos e
rodoviárias que, muitas vezes, tiram imagens fora de foco e
com a pessoa em movimento [3].
Os métodos de localização dos olhos podem ser divididos
em duas categorias: ativos e passivos [4]. Os métodos ativos
fazem uso de um hardware especial, baseados em iluminação
no infravermelho, enquanto os métodos passivos utilizam
apenas as imagens capturadas por câmeras, sem nenhum
aparato especial. Os métodos passivos podem utilizar
características globais ou locais de uma imagem para a
localização dos olhos [1].
Tan et al [5] classificaram os métodos de localização dos
olhos em três categorias: template-based, appearance-base e
feature-based. Os métodos template-based fazem uso de
templates deformados e sua principal desvantagem é que

necessitam de imagens com grande contraste para atingirem
grandes resultados [6]. Os métodos appearance-based utilizam
técnicas estatísticas como PCA, SVM, etc. Apresentam o
inconveniente de terem dificuldades em encontrar os
verdadeiros positivos em regiões pequenas e com um baixo
nível de falsos positivos. Por fim, o método feature-based faz
uso de algumas características dos olhos para discriminá-lo de
outros objetos, sofrendo também com imagens de baixo
contraste e com oclusões parciais dos olhos [7].
Uma outra classe muito importante corresponde aos
métodos que utilizam filtros baseados no domínio da
frequência, tais como ASEF [8] e MOSSE [9]. O filtro ASEF
(average of synthetic exact filters) calcula um filtro exato de
correlação para cada imagem de treinamento e produz um filtro
final pela média dos filtros exatos. Vasquez-Fernandez et al.
[2] propuseram um filtro ASEF modificado, com normalização
da iluminação, obtendo resultados melhores que o ASEF [8].
Bolme et al. [9] propuseram o filtro MOSSE (minimum output
sum of squared error), que produz filtros similares ao ASEF,
porém necessitam de menos imagens de treinamento para
atingirem um melhor desempenho.
Ge et al. [10] apresentam um banco de filtros de correlação:
a ideia central é que, enquanto os filtros ASEF e MOSSE
apresentam um único filtro como solução, a proposta em [10]
apresenta um banco de filtros que melhor mapeiam as grandes
variações entre as imagens. Ge et al. [11] propuseram ainda um
novo método, uma evolução de [10]: um banco de filtros de
correlação com múltiplos canais, onde os filtros são mais
discriminativos para as diversas condições faciais.
Este artigo apresenta um novo método para localização de
olhos em ambientes não controlados: o método proposto é do
tipo passivo; utiliza características locais de uma face, chamada
de região periocular (região que compreende os dois olhos de
uma face); realça os detalhes da região facial pelo uso do filtro
proposto (MHBWLF); usa um filtro MOSSE para o
aprendizado das características realçadas pelo MHBWLF. O
método foi avaliado em duas bases de dados: LFW [12] e
BioID [13] e os resultados demonstram que o método proposto
apresenta melhor desempenho que muitos outros métodos
estado-da-arte.
O restante do artigo está assim organizado: a secção II
descreve o novo filtro MHBWLF proposto neste artigo; a
secção III descreve o método proposto para localização de
olhos, usando o filtro MHBWLF; a secção IV apresenta os
resultados experimentais; e a secção V as conclusões finais.
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II. MULTISCALE HIGH-BOOST WEBER LOCAL FILTER
Este artigo introduz um novo filtro, chamado MHBWLF
(do inglês, multiscale high-boost Weber local filter). O filtro
MHBWLF foi desenvolvido para realçar os detalhes de uma
imagem, realçando o conteúdo de alta frequência da mesma
sem, no entanto, eliminar o seu conteúdo de baixa frequência.
Todo o seu desenvolvimento foi feito inicialmente para a
aplicação em um método de localização de olhos em ambientes
não controlados, conforme será descrito na secção III deste
artigo.
O desenvolvimento do filtro MHBWLF foi inspirado no já
conhecido WLD [14], com algumas modificações que o tornam
adequado para sua utilização no realce de detalhes da região
periocular. Enquanto o WLD calcula a diferença de um pixel
central para a sua vizinhança, o MHBWLF calcula a diferença
do valor médio de uma região do pixel central para a sua
vizinhança e, desta forma, a saída do MHBWLF é mais robusta
quanto ao ruído presente no pixel central do que o WLD. Outra
diferença importante é que enquanto o WLD utiliza a função
arco-tangente para o cálculo do valor final filtrado, o
MHBWLF faz o uso da função sigmoide, função que permite
um controle da suavidade da curva de saída.
O primeiro passo do MHBWLF é o cálculo de uma imagem
filtrada pela média da vizinhança, o que é feito por meio de um
filtro de convolução de tamanho � �, como apresentado na
Equação (1). Para um dado pixel , o seu valor médio em
uma vizinhança � � também pode ser calculado conforme
expresso na Equação (2), onde � denota a intensidade do iésimo vizinho de .
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Figura 1 – Exemplo de uma vizinhança circular de 8 pixels
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Onde β é uma constante real, positiva, corresponde à
inclinação da curva sigmoide e utilizada para o controle da
suavidade da curva de saída, permitindo um melhor realce dos
detalhes da região periocular. A função sigmoide utilizada na
Equação (5) limita a saída do MHBWLF, prevenindo que a
mesma aumente ou diminua muito rapidamente quando
� � �,� se torna muito grande ou pequena.

A Figura 2 apresenta alguns exemplos de uma imagem
filtrada utilizando o MHBWLF proposto neste artigo: todas as
imagens foram filtradas utilizando �� =
e � = . Os
tamanhos dos filtros pela média da vizinhança foram variados
em 5x5, 7x7 e 9x9, enquanto a inclinação da curva sigmoide β
foi variada em 2, 0,2 e 0,02. As imagens filtradas demonstram
que um filtro de vizinhança média maior produz bordas
maiores e vice-versa. Já um parâmetro β maior produz uma
imagem de saída mais suave, com menos detalhes. Por outro
lado, um β menor realça mais as componentes de alta
frequência, o que também aumenta o conteúdo de ruído da
imagem. Desta forma, o ajuste da inclinação da curva sigmoide
β deve ser um compromisso de projeto a fim de realçar os
detalhes desejados, sem aumentar demasiadamente o conteúdo
de ruído da imagem filtrada.

Dado um pixel central � e sua vizinhança, conforme
ilustrado na Figura 1 (ilustração de uma vizinhança circular de
8 pixels), a diferença de intensidade � entre a vizinhança e o
valor médio é dada conforme a Equação (3).
ΔI

�

�−

�,�

= ∑

�,�

=

�=

�

−

Onde NV corresponde ao número de vizinhos igualmente
espaçados presentes na vizinhança (no caso da Figura 1 foi
utilizado �� =
e R ao raio utilizado. Inspirado no WLD
[14], o MHBWLF também utiliza a fração de Weber e,
portanto, a razão de Weber é dada pela Equação (4).
�

�

∑�=�−

�

−

+
Onde α é uma constante real, positiva, de pequeno valor,
utilizada apenas para evitar a divisão por zero. Por último, temse a utilização da função sigmoide para o cálculo final da
imagem filtrada, conforme apresentado na Equação (5).

Figura 2 – Imagem original de entrada filtrada pelo
MHBWLF com NV = 8 e R = 1, usando filtro pela média
da vizinhança de (I) 5x5; (II) 7x7 e (III) 9x9. O parâmetro
β vale (a) 2; (b) 0,2 e (c) 0,02.
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III. APLICAÇÃO DO MHBWLF: LOCALIZAÇÃO DOS OLHOS
A Figura 3 apresenta um diagrama geral do método
proposto para a localização de olhos em ambientes não
controlados utilizando o novo filtro MHBWLF. O método
proposto pode ser dividido em duas fases distintas: fase de

treinamento e fase de teste. A fase de treinamento recebe um
conjunto de imagens de treinamento e um filtro MOSSE [9] é
utilizado para o aprendizado das características realçadas pelo
filtro MHBWLF. A fase de teste recebe uma imagem de
entrada e tem como saída as posições (x,y) de cada olho.

Figura 3 – Diagrama do método proposto para localização de olhos usando o novo MHBWLF.
As duas fases, de treinamento e teste, possuem um bloco
responsável pelo pré-processamento das imagens: este bloco
recebe uma imagem de entrada e a converte para níveis de
cinza, caso a mesma seja uma imagem RGB. Em seguida, temse a detecção facial por meio do algoritmo de Viola-Jones [15],
o qual é um detector facial clássico: caso o detector facial
encontre mais do que uma face, o bloco de pré-processamento
irá considerar apenas a face central e ignorar as demais faces.
Por fim, a face detectada tem o seu tamanho ajustado para
120x120 pixels e então uma região de interesse é recortada:
esta região de interesse foi obtida empiricamente de modo que
para todas as faces dos experimentos realizados e
demonstrados na secção IV esta região de interesse contenha os
dois olhos da face. Cabe ressaltar que esta região de interesse
foi determinada com certa folga, ou margem de segurança,
tolerando as inclinações nas faces usadas nos experimentos
realizados. A Figura 4 ilustra o fluxograma do bloco de préprocessamento.

Figura 4 – Bloco de pré-processamento do método
proposto.
Após a imagem de entrada ser tratada pelo bloco de préprocessamento descrito anteriormente, tem-se a execução do

filtro MHBWLF, já descrito na secção II deste artigo. A
imagem filtrada será utilizada como entrada para o filtro
MOSSE, tanto na fase de treinamento, quanto na de teste. O
filtro MOSSE necessita de um conjunto de imagens de
treinamento de entrada, com seu respectivo conjunto de
imagens de saída.
As imagens de entrada � são obtidas pela saída do filtro
MHBWLF, nas duas fases de execução. Na fase de
treinamento, as posições dos olhos de cada imagem são
utilizadas para gerar as imagens � : estas imagens são
consideradas como as saídas desejadas e são calculadas pelo
bloco Saídas Sintetizadas, apresentado anteriormente na Figura
3, e correspondem ao cálculo de uma gaussiana bidimensional,
conforme a Equação (6).
�

x, y =

−

− � + − �
�

Onde i denota a i-ésima imagem do conjunto de imagens de
treinamento e σ define o raio do pico. O problema de
aprendizado do filtro MOSSE pode ser resumido no
aprendizado do filtro h, definido na Equação (7).
�

= h⋆

�

No entanto, esta tarefa é muito difícil de ser realizada no
domínio do espaço e, portanto, é realizada no domínio da
frequência. Usando letras maiúsculas para indicar as imagens
no domínio da frequência, a Equação (7) pode ser escrita
conforme a Equação (8).
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�

=

�

∗

⊙

Onde ⊙ representa uma multiplicação de elemento por
elemento e * corresponde ao complexo conjugado. A fim de
encontrar um filtro que melhor mapeia o conjunto de imagens
de treinamento e suas respectivas saídas, Bolme et al. [9]
apresentaram um filtro ∗ que minimize a soma do erro
quadrático entre a saída atual ( � ⊙ ∗ ) e a saída desejada
( � ), problema que pode ser resumido conforme:
�

∑|

∗

�

�

⊙

∗

−

�|

E, resolvendo o problema apresentado, Bolme et al. [9]
descreveram o filtro MOSSE, conforme a Equação (10).
∗

=

∑�

∑�

�

⊙ ∗�
⊙ ∗� + �
�

Onde � é uma constante real, positiva, usada como um
parâmetro de regularização. O filtro treinado ∗ é então
utilizado durante a fase de teste para gerar uma imagem de
saída , a partir de uma imagem de teste:
=

� ⊙

∗

Onde � representa a imagem de saída do filtro MHBWLF
para a imagem de teste, no domínio da frequência. A imagem
está no domínio da frequência e é convertida para o
domínio do espaço por meio da transformada inversa de
Fourier, gerando a imagem . Cabe ressaltar aqui que o filtro
MOSSE é aplicado individualmente para cada olho e, portanto,
a solução apresentada na Figura 1 possui dois filtros ∗ , sendo
um para o olho direito e outro para o olho esquerdo.
Por fim, o último bloco é aquele que faz a avaliação do pico
de correlação, conforme apresentado na Figura 1, gerando as
posições (x,y) dos olhos. Este bloco recebe duas imagens
,
sendo uma para o olho direito e outra para o olho esquerdo, e
faz uma busca pelos picos de correlação, os quais representam
as posições (x,y) dos olhos. Idealmente, cada imagem
corresponde a uma imagem com fundo preto e uma gaussiana
bidimensional cujo pico, de valor unitário, está centrado na
posição do respectivo olho.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
O método proposto na secção III utilizando o novo filtro
MHBWLF, foi avaliado nas bases LFW e BioID, conforme
descrito a seguir.
A. Base de dados: LFW e BioID
A base LFW [12] é uma das bases mais desafiadoras para o
estudo do problema de reconhecimento facial, sendo composta
por 13.233 imagens de 5.749 pessoas, onde todas as imagens
foram coletadas da Web a partir de condições reais do dia a dia,
apresentando imagens faciais com grandes variações de poses,
expressões faciais e iluminação, possui imagens de baixa
qualidade (fora de foco, baixa resolução, ruidosas, etc.),
imagens com oclusões parciais, etc.
A base LFW não apresenta as posições dos olhos e por isto
foi utilizado um conjunto de 2.000 imagens proposto em [5],
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onde as imagens foram randomicamente selecionadas da base
LFW e tiveram as coordenadas dos olhos manualmente
marcadas. Este conjunto foi dividido em dois grupos de 1.000
imagens cada, onde um grupo é utilizado para treinamento e o
outro para teste, ressaltando que os grupos não possuem
nenhuma imagem em comum.
A fim de testar o método proposto em condições diferentes
da base LFW [12] foi utilizada também a base BioID [13]: esta
base, composta de 1.521 imagens de 23 pessoas, foi criada para
a avaliação de métodos de detecção facial e possui as
coordenadas dos olhos de todas as suas imagens. As imagens
foram adquiridas com foco no mundo real e apresenta imagens
com grande variação de iluminação, fundo de cena e tamanhos
de faces diferentes.
B. Protocolo de avaliação
Este trabalho utilizou a medida normalizada proposta por
Jesorsky et al. [16] e apresentada na Equação (12), onde
�
̃ , ��
e
�
̃ , ��
correspondem às distâncias
�
�
Euclidianas dos centros dos olhos calculados ( �̃ e �̃ ) aos
respectivos centros reais fornecidos pelas bases (�� e �� ).
D=

max( �

̃� , �� , �
‖�� − �� ‖

̃ � , �� )

O cálculo do erro relativo D é feito normalizando-se ainda a
máxima distância encontrada pela distância Euclidiana dos
centros dos olhos reais, tornando o método independente
quanto ao tamanho da face. Os resultados serão reportados
calculando-se a acurácia para três pontos de erro relativo (D <
0,05, D < 0,10 e D < 0,25), método largamente utilizado por
diversos trabalhos na área [2, 3, 5, 17, 18].
C. Resultados e Discussões
O primeiro passo realizado foi o ajuste dos parâmetros do
método proposto e, para isto, foi utilizado o conjunto de 2.000
imagens da base LFW. Após os experimentos realizados
obteve-se a seguinte configuração:






Filtro média da vizinhança de 7x7 – Equação (1);
Constante = ,
– Equação (4);
Inclinação = , – Equação (5);
Raio � = , – Equação (6);
Constante ∊= , – Equação (10)

Esta configuração foi congelada e utilizada em todos os
experimentos restantes apresentados nesta secção. A Figura 5
apresenta uma comparação de uma imagem facial filtrada pelo
WLD [14] e pelo MHBWLF: nota-se claramente que o filtro
MHBWLF realça muito mais os detalhes da região periocular
que o WLD.
O método proposto utilizando o MHBWLF foi comparado
com o SIFT [19], CS-LBP [20], CLAHE [21] e WLD [14]:
nesta comparação o mesmo método apresentado na Figura 3 foi
utilizado, porém substituindo o filtro MHBWLF pelos filtros
anteriormente indicados. A Tabela 1 apresenta os resultados
utilizando-se o conjunto de 2.000 imagens da base LFW,
enquanto a Tabela 2 apresenta os resultados usando-se a base
BioID. Os resultados, nas duas bases de dados, demonstram
que o método proposto apresenta um desempenho superior,
para todos três pontos (D < 0,05, D < 0,10 e D < 0,25).
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método Gaussian Mixture Models [1] empregou outro conjunto
da base LFW. Analisando os resultados pode-se verificar que o
método proposto apresentou o melhor desempenho, mesmo
quando comparado com outros métodos estado-da-arte.

Figura 5 – Comparação do filtro MHBWLF e WLD: (a)
face original apresentada em [14], (b) face filtrada pelo
WLD [14] e (c) face processada pelo MHBWLF.
Tabela 1 – Acurácia da localização (%) na base LFW
(conjunto de 2.000 imagens [5]), usando o mesmo
protocolo para todos os filtros.
Filter
D < 0,05
D < 0,10
D < 0,25
80,2%
94,9%
97,9%
SIFT (Gradient)
CS-LBP
78,1%
96,0%
99,9%
CLAHE
81,6%
96,8%
99,9%
WLD
81,8%
96,2%
99,9%
Proposed MHBWLF
85,8%
98,4%
100,0%
Tabela 2 – Acurácia da localização (%) na base BioID,
usando o mesmo protocolo para todos os filtros.
Filter
D < 0,05
D < 0,10
D < 0,25
94,4%
95,9%
99,5%
SIFT (Gradient)
CS-LBP
93,8%
96,9%
99,5%
CLAHE
95,6%
97,8%
99,7%
WLD
91,9%
95,8%
99,5%
Proposed HBWLF
96,8%
98,8%
100,0%

A Tabela 4 apresenta uma comparação dos resultados
obtidos com outros métodos encontrados na literatura, agora
considerando a base BioID. Todos os métodos descritos
utilizaram a base BioID original, pois esta base já fornece as
coordenadas dos olhos de cada face. Os resultados obtidos na
base BioID demonstram que o método proposto apresentou um
desempenho melhor que outros métodos estado-da-arte,
corroborando que a solução apresentada é adequada para a
solução do problema proposto.
Tabela 4 – Acurácia da localização (%) na base BioID –
comparação com outros resultados da literatura.
Method
ZEP-MLP [18]
MICs + SIFT [23]
ASEF + Mask20x20 [2]
MSD [24]
iASEF [2]
Proposed Method

D < 0,05
70,5%
86,1%
87,2%
89,6%
93,0%
96,8%

D < 0,10
91,9%
91,7%
94,8%
95,5%
98,7%
98,8%

D < 0,25
98,9%
97,9%
99,6%
99,1%
100,0%
100,0%

A Figura 6 ilustra alguns resultados de localização de olhos
utilizando a base LFW, onde o círculo em vermelho
corresponde às coordenadas calculadas pelo método proposto e
a marcação “X” em amarelo às coordenadas fornecidas pela
base. Nota-se que o método proposto é capaz de localizar os
centros dos olhos com grande precisão, mesmo em ambientes
não controlados.

O método proposto também foi comparado com outros
métodos encontrados na literatura. A Tabela 3 apresenta uma
comparação do método proposto com outros encontrados na
literatura usando a base LFW.
Tabela 3 – Acurácia da localização (%) na base LFW –
comparação com outros resultados da literatura.
Method
Original ASEF [2]
ASEF + Mask20x20 [2]
Intensity Filtering + k-means [4]
Gaussian Mixture Models [1]
RDHV [22]
iASEF [2]
Enhanced PS [5]
Fast LL-SVM [17]
D-RDHV [22]
Proposed method

D < 0,05
74,0%
74,4%
75,1%
78,0%
78,4%
78,5%
80,2%
81,0%
84,4%
85,8%

D < 0,10
90,7%
91,9%
90,6%
97,0%
97,5%
96,0%
98,4%
93,3%
98,1%
98,4%

D < 0,25
97,2%
99,0%
96,1%
99,6%
98,9%
100,0%

Os métodos Original ASEF, ASEF + Mask20x20 e iASEF,
descritos em [2], Fast LL-SVM [17], RDHV e D-RDHV [22]
utilizaram o mesmo conjunto de 2.000 imagens da base LFW
usados neste artigo. O método Enhanced PS [5] também
utilizou este conjunto, porém com algumas transformações a
fim de gerar sinteticamente um número maior de imagens. O
método Intensity Filtering + k-means [4] utilizou outro
conjunto, com 1.200 imagens da base LFW. E, por fim, o

Figura 6 – Alguns resultados usando a base LFW.
V. CONCLUSÕES FINAIS
Neste artigo foi apresentado um novo método para se obter
a localização precisa dos olhos de uma face, mesmo em
ambientes não controlados. Para tanto foi proposto um novo
filtro, chamado MHBWLF (multiscale high-boost Weber local
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filter), o qual foi desenvolvido para realçar os detalhes da
região periocular de uma face, realçando as componentes de
alta frequência sem, no entanto, eliminar as de baixa. E ainda,
cabe destacar que o filtro MHBWLD proposto possui diversos
parâmetros ajustáveis, tornando-o interessante também para
diversas outras aplicações.
O método proposto foi avaliado usando-se as bases LFW e
BioID, sobre o mesmo protocolo, e demonstrou-se superior ao
WLD, SIFT, CS-LBP e CLAHE. Foi feita também uma
comparação dos resultados obtidos com outros disponíveis na
literatura, usando as bases LFW e BioID, e verificou-se que o
método proposto apresentou um desempenho superior a vários
outros métodos estado-da-arte. Desta forma, verifica-se que o
método proposto é adequado para solucionar o problema
apresentado, devendo também ser considerado em trabalhos
futuros para a localização dos cantos dos olhos e da ponta do
nariz.
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Resumo—Is the human iris texture a reliable biometric trait
under varying illumination? It is a well-known biological behavior that the eye’s pupil contracts under varying levels of light
intensity, and dilates in the absence of light. But, what happens
with this biometric trait regarding its classification performance,
taking into account each specific classification method? Based on
this question, we propose in this paper to evaluate some texture
descriptors for iris recognition, considering pupil contraction
and dilation. We also propose a new descriptor called MedianLMP and compare its performance to Daugman’s method, the
CLBP, the MBP and the WLD. Our results show that Daugman’s
algorithm is the best one for iris recognition when pupils are
contracted. However, if the pupil dilates, our descriptor performs
better and faster than all the compared methods, primarily if one
iris with a contracted pupil is used for searching another iris with
a dilated pupil.
keywords - local descriptors; iris recognition; biometric systems

I. I NTRODUÇÃO
Os sistemas biométricos são métodos para identificação
pessoal com base em peculiaridades comportamentais e biológicas. Dentre as peculiares biométricas, a íris tem apresentado
grande potencial em aplicações comerciais. A textura da íris
apresenta um padrão altamente complexo, composta de fibras
musculares dispostas em diferentes sentidos. Esta estruturação
faz com que o padrão da íris seja exclusivo para cada pessoa
e também para o seu próprio par.
O primeiro algoritmo desenvolvido para classificação dos
padrões da íris foi proposto por John Daugman [1]. No
algoritmo de Daugman a região de interesse é localizada
utilizando-se um operador integro-diferencial, que realiza a
delimitação entre a região da íris com a esclera e, da pupila
com a íris. Para compensar a variação de rotação da imagem
é proposto transformar o anel da íris, de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, obtendo-se uma imagem
dos padrões de íris com dimensão retangular. Para extrair as
características é utilizado o filtro de Gabor 2D, baseando-se a
informação de fase para representar os padrões em 2 bits. O
grau de similaridade entre duas amostras é dado pelo cálculo
da distância de Hamming.
No entanto, o algoritmo de Daugman tem sido aplicado em
amostras de íris adquiridas em ambientes cooperativos, ou seja,
imagens estáticas capturadas sob curta distância focal e sob
iluminação controlada. Essas condições favorecem a captura

de uma amostra de íris com boa qualidade, com menos percentual de ruído e variação na textura da íris. Em um ambiente não
cooperativo, como por exemplo no reconhecimento de íris a
distância [2] e em movimento [3], a variação de iluminação irá
produzir estímulos na pupila, de forma que a pupila se dilate
quando houver baixa incidência de luz, e se contraia devido
ao excesso de luz incidente nos olhos. Dessa maneira, se os
músculos da pupila estiverem contraídos a área da textura da
íris será maior e por consequência produzirá maior informação
de atributos, favorecendo o processo de identificação. Mas, se
a pupila estiver dilatada os padrões da íris serão comprimidos,
obtendo-se uma área menor na textura da íris com pouca
informação de atributos.
Para extrair as características da íris, além dos descritores
de textura tradicionais como o filtro de Gabor 2D [1], a
transformada de wavelet [4], a pirâmide laplaciana [5], a decomposição rápida de wavelet de Haar [6], alguns descritores
de textura local também foram explorados. O Local Binary
Pattern (LBP) [7] associado a textons discrimináveis [8]
ou combinado com Learning Vector Quantization (LVQ) [9]
foram aplicados para classificar amostras de íris. A principal
vantagem dos descritores de textura local é sua invariância
relativa à variação de iluminação [7].
Em um recente trabalho, Ferraz et al. [10] apresentaram um
novo descritor de textura local chamado Local Mapped Pattern
(LMP). A abordagem LMP foi avaliada para diversos tipos de
textura, e apresentou melhor desempenho para amostras sob
variação de iluminação do que a abordagem LBP.
Neste trabalho é proposto avaliar alguns descritores de
textura local para o reconhecimento de íris, levando-se em
consideração a contração e a dilatação da pupila. Além disso,
é proposto um novo descritor de textura de íris baseado na
abordagem LMP, denominado Median Local Mapped Pattern
(Median-LMP). O método proposto foi comparado com diversos outros descritores de textura local como: o Local Mapped
Mattern (LMP ) [10], o Completed Modeling of Local Binary
Pattern (CLBP) [11], o Median Binary Pattern (MBP) [12], o
Weber Local Descriptor (WLD) [13], além do método clássico
na literatura para o reconhecimento de íris proposto por John
Daugman [1]. O objetivo desta avaliação é o de fornecer
subsídios que possam ser utilizados no reconhecimento da
íris à distância e em ambientes não cooperativos, onde as
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condições de iluminação causam movimento da pupila e,
portanto, variações de textura, degradando o desempenho de
sistemas biométricos de íris.
II. M EDIAN L OCAL M APPED PATTERN
A abordagem original LMP considera a soma das diferenças
de cada nível de cinza de uma determinada vizinhança do pixel
central como um padrão local, que pode ser mapeado para um
histograma utilizando uma função de mapeamento [10]. Dada
a vizinhança de um pixel v = W xW , seu padrão pode ser
mapeado para um bin no histograma (hb ) usando a Equação 1,

hb = round

Pv−1

i=1 fgi M (i)
(B
P
v−1
i=1 M (i)

− 1)

!

i = 1 to (v − 1)

(1)
na qual, fg é a função de mapeamento, M (i) é uma matriz
de ponderação com valores pré-definidos para cada posição
de pixel dentro da vizinhança local e B é o número de bins
do histograma. Esta equação representa uma soma ponderada
de cada diferença de nível de cinza, a partir do pixel central
da vizinhança, mapeada no intervalo [0,1] por uma função
de mapeamento, arredondando-se os valores para os bins B
possíveis no histograma. A função de mapeamento utilizada é
a sigmoidal apresentada na Equação 2, onde β é a inclinação
da curva e [gi − gc ] são as diferenças de nível de cinza
dentro da vizinhança centrada em gc , e a matriz de ponderação
apresentada na Equação 3 [10].
fg =

1
−[gi −gc ]
β

1+e

1 1
M (i) = 1 1
1 1


1
1
1

i = 1 to (v − 1)
i = 1 to (v − 1)

(2)

(3)

Uma das principais vantagens mencionados em trabalhos
anteriores sobre LMP é o baixo custo computacional associado
a um alto desempenho. No entanto, pequenas diferenças ao
comparar padrões, devido ao ruído ou à mudança de iluminação podem introduzir erros, principalmente se o valor
central do pixel mudar de um padrão para outro. Hafiane et al
[12] observaram o mesmo fenômeno e propuseram o Median
Binary Pattern (MBP) resultando em um descritor de textura
mais robusto para erros causados pela comparação com o pixel
central.
Com base no MBP e levando-se em consideração o alto
desempenho da abordagem LMP para diversos tipos de texturas, foi proposto neste trabalho um novo descritor de textura
chamado Median Local Mapped Pattern (Median-LMP) para
a discriminação da textura da íris com a variação do tamanho
da pupila. O filtro mediano efetivamente reduz o ruído conhecido como “sal e pimenta” no processamento de imagens. É
importante ressaltar que a imagem da íris adquirida à distância
em um ambiente não cooperativo tem maior probabilidade
de ser afetada pelo ruído, devido à mudança de iluminação.
Sendo assim, é proposto utilizar o valor mediano de uma
vizinhança W xW como o elemento de comparação. Isto é

feito modificando-se o gc na Equação 2 pelo valor mediano da
vizinhança analisada. Como a mediana da vizinhança já produz
um filtro de suavização, foi proposto alterar a matriz de ponderação M (i) original do LMP Equação 3 para pesos de potência
de dois, ou seja, M (i) = [20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ], assim
como proposto no trabalho de Hafiane et al [12]. A Figura 1
ilustra a comparação entre o LMP e Median-LMP para geração
do código a partir de uma mesma vizinhança.
III. BASES NÃO COOPERATIVAS
Para avaliar o descritor proposto em comparação com os
descritores citados na literatura, em diferentes tamanhos de
pupila, foram utilizadas as bases de dados não cooperativas
UBIRIS V2 [3] e CASIA-Iris-Distance [2]. Para ambas bases
de dados, foram utilizadas somente amostras do olho direito
para geração do vetor de característica, porque as imagens do
olho direito foram utilizadas para sintonizar os parâmetros β
e B = bins.
A. Base de dados UBIRIS V2
Proença [3] propôs um sistema não cooperativo baseado
na imagem da íris adquirida sob a banda visível. A proposta
do autor foi capturar amostras da íris humana a 8 metros de
distância, usando um modelo de câmera profissional Canon
EOS 5D. Uma base de dados foi desenvolvida pelo autor
simulando o movimento da cabeça em diferentes ângulos. O
autor nomeou esta base de dados como UBIRIS V2, contendo
11.102 amostras de íris. Para realização dos experimentos,
neste trabalho, selecionou-se apenas um subconjunto contendo
amostras/classe com variação no tamanho na pupila, conforme
ilustrado na Figura 2. Dessa maneira, foram selecionadas 882
amostras a partir da “Sessão 1” da base UBIRIS V2, divididas
em 147 classes, sendo 6 amostras por classe.

(a) Amostra com a pupila contraída (b) Amostra com a pupila dilatada

Figura 2: Exemplo de duas amostras da base de dados UBIRIS
V2 com diâmetros de pupila diferentes.
B. Base de dados CASIA-Iris-Distance
Dong et al [2] propuseram um dispositivo para capturar
amostras de íris a 3 metros de distância. O dispositivo utiliza
uma câmera Pan-Tilt-Zoom (PTZ) responsável pelo rastreamento e a focalização da região facial. Uma imagem de alta
definição da face do usuário é adquirida, permitindo a extração
de características da íris do lado esquerdo e direito. As
imagens de íris foram digitalizadas sob a banda infravermelho
próximo (NIR), com resolução espacial de 2352x1728 pixels.
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(a) Imagem original com uma região local 3 × 3
destacada em vermelho

(c) Código LMP generado pelo valor do pixel central gc = 255

(b) Vizinhança 3 × 3 afetada pelo ruído no pixel
central

(d) Código Median-LMP gerado pelo valor mediano da vizinhança gc = 30

Figura 1: Comparação entre o código LMP e Median-LMP.
IV. P ROCESSAMENTO E SEGMENTAÇÃO
A. Localização e segmentação da íris

(a) Amostra com a pupila contraída (b) Amostra com a pupila dilatada

Figura 3: Exemplo de duas amostras da base de dados CASIAIris-Distance com diâmetros de pupila diferentes.

Os autores desenvolveram uma base de dados denominada
CASIA-Iris-Distance, que incluiu 142 usuários, totalizando
2.567 amostras de íris. A biblioteca OpenCV foi utilizada
para a localização dos olhos nas imagens da base de dados,
aplicando-se o classificador de objetos cascata de Haar. Para
realização dos experimentos, neste trabalho, foram selecionadas 5 amostras por classe, totalizando 710 imagens de íris.
A Figura 3 ilustra duas amostras de íris de mesma classe
apresentando variação no tamanho da pupila, ocasionado pela
mudança de luz do ambiente.

Para a localização e segmentação das amostras de íris de
cada base de dados foi aplicado o algoritmo de Daugman
[1], conhecido como “Rubber Sheet Model” para se obter
o anel da íris normalizado. Com base na amostra obtida a
partir da aplicação do método de Daugman, foram gerados
cinco subconjuntos com imagens em diferentes resoluções
espaciais: 20x240, 30x360, 40x480, 50x600 e 60x720 pixels,
como ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Subconjuntos gerados a partir das amostras normalizadas de cada base de dados.
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B. Extração e comparação das características da íris
Para extração das características da íris foram implementados os extratores de cada método comparado: o filtro de
Gabor 2D proposto por Daugman [1] e também os descritores
de textura local, CLBP [11], WLD [13], MBP [12], LMP
[10] e o Median -LMP (proposto neste artigo). No método de
Daugman é utilizada a distância de Hamming para se obter a
similaridade entre duas amostras. Já para os métodos baseados
em descritores de textura local, foram gerados os histogramas
de códigos correspondentes e calculada à similaridade entre
duas amostras utilizando a distância Qui-Quadrado dada na
Equação 4,
X 2 (S, Y ) =

B
1 X (Sb − Yb )2

2

b=1

(Sb + Yb )

,

(4)

na qual, S é a amostra de busca, Y é a amostra de consulta,
B é o número de bins dos histogramas comparados, Sb é a
frequência do nível de cinza de S, e Yb é a frequência do nível
de cinza de Y .
Foi utilizado o método de validação cruzada leave-one-out
para se obter o número de Verdadeiros Positivos (TP) e o
número de Falsos Negativos (FN), para todas as amostras de
consulta. A taxa de acerto do sistema foi obtida pelo cálculo
da Sensibilidade ou Hit-rate (H), dada pela Equação 5.
H=

TP
,
TP + FN

(5)

V. R ESULTADOS E DISCUSSÃO
Em todas as tabelas, as células destacadas em cor “cinza
escuro”, representam os melhores resultados obtidos para cada
teste, e as células em cor “cinza claro” representam o segundo
melhor resultado entre os métodos comparados, levando-se em
consideração a resolução espacial da amostra.
A. Desempenho obtido com a Base de dados UBIRIS V2
A base de dados UBIRIS V2 é a que mais se aproxima
do ambiente real não cooperativo, pois foi adquirida sob
condições não restritas, ou seja, a distância, em diversos
ângulos e com variação de iluminação. Devido a este cenário é
encontrado nesta base de dados um grande volume de amostras
com diferentes tamanhos de pupila.
Observando-se os resultados da Tabela I é possível notar
que, apesar das baixas taxas de acerto de todos os métodos
comparados, o descritor proposto Median-LMP atingiu as
maiores taxas de acerto, e que estas taxas aumentam conforme
aumenta-se o tamanho da amostra. Ou seja, este resultado
demonstra que o aumento da quantidade de informação de
textura contida em amostras maiores facilita o processo de
classificação. O método de Daugman teve o segundo melhor desempenho em menores resoluções e o WLD responde
melhor nas maiores, chegando a superar nosso descritor na
resolução de 60x720 pixels.

Tabela I: Taxas de acerto (H) obtidas com a base de dados
UBIRIS V2
Métodos
Daugman
MBP
Median-LMP
LMP
WLD
u2
CLBP_M8,1
u2
CLBP_S8,1
u2
CLBP_S/M/C8,1
u2
CLBP_S_M/C8,1
u2
CLBP_S/M8,1
u2
CLBP_M/C8,1

20 × 240
54.08
48.27
60.18
47,71
37.48
42.49
47.93
50.65
48.73
47.59
45.21

Resolução das amostras
30 × 360
40 × 480
50 × 600
54.13
54.44
54.78
49.04
49.16
57.36
66.22
68.63
72.33
52,16
53,28
54,75
40.21
58.77
65.14
43.85
44.53
44.30
47.14
47.59
46.80
48.61
48.61
48.95
47.25
47.02
47.02
46.46
47.25
47.93
44.98
47.36
45.78

60 × 720
55.32
58.27
75.88
59,27
79.88
43.74
46.04
47.14
46.91
45.66
46.04

B. Desempenho obtido com a Base de dados CASIA-IrisDistance
Esta base de dados foi desenvolvida utilizando um sistema
biométrico multimodal para aquisição de imagens da face e
da íris a longa distância. As amostras foram adquiridas a
uma distância de 3 metros da câmera, e cada uma delas
contém a região frontal da face. Os olhos do lado direito foram
utilizados para a realização dos experimentos deste trabalho.
Os resultados apresentados na Tabela II, mostram o mesmo
comportamento da base anterior. Ou seja, o Median-LMP é
o melhor descritor em todas as resoluções, Daugman é o
segundo melhor nas baixas e WLD responde melhor nas altas
resoluções. O aumento na taxa de acerto, comparativamente à
Tabela I, deve-se ao fato que, diferentemente da UBIRIS V2,
esta base foi adquirida sob iluminação NIR, o que reduziu
os reflexos naturais causados pela luz visível, aumentando o
desempenho.
Tabela II: Taxas de acerto (H) obtidas com a base de dados
CASIA-Iris-Distance
Métodos
Daugman
MBP
Median-LMP
LMP
WLD
u2
CLBP_M8,1
u2
CLBP_S8,1
u2
CLBP_S/M/C8,1
u2
CLBP_S_M/C8,1
u2
CLBP_S/M8,1
u2
CLBP_M/C8,1

20 × 240
69.23
58.19
74.08
58,73
52.77
44.13
58.40
60.22
58.77
50.66
54.41

Resolução das amostras
30 × 360
40 × 480
50 × 600
69.88
71.13
72.44
52.21
54.40
54.77
77.50
81.20
84.55
61,25
64,99
66,04
66.14
71.33
78.44
32.14
44.12
42.33
44.88
50.88
52.48
58.29
54.87
62.22
54.33
58.91
52.23
58.90
50.27
54.19
50.44
50.44
46.31

60 × 720
72.44
58.90
88.77
70,25
89.88
46.71
48.66
58.30
56.80
56.14
52.66

C. Tempo de execução
Um dado importante no reconhecimento biométrico de
íris em ambientes não controlados é o tempo computacional
envolvido na busca por uma amostra em um banco de dados. Utilizando-se busca sequencial, foi avaliado o tempo de
execução de cada método comparativamente. Todos os testes
foram realizados em um computador Intel Core I7 920, 2,67
GHz, com 6 GB de RAM, executando o Windows 8.0 e com
o software Matlab versão R2001a. Os tempos comparativos
de execução foram plotados em gráficos levando-se em consideração a pesquisa de uma amostra com todas as outras da
base de dados, ou seja, o tempo “um-para-muitos” e, também
o tempo necessário para comparar apenas uma amostra com
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outra, o tempo de execução “um-para-um”. Tanto para o tempo
de “um-para-um” quanto o de “um-para-muitos”, foi levado
em consideração o tempo necessário para o método extrair
as características da amostra de busca (obtida pelo método
“Rubber Sheet Model”) e, comparar com as características
previamente armazenadas no banco de dados.
Como pode ser observado na Figura 5 a abordagem original
LMP apresenta os menores tempos de execução entre todos os
outros métodos avaliados, e o descritor proposto neste trabalho
Median-LMP é o segundo método mais rápido dentre os outros
comparados.

Figura 6: Tempo de execução “um-para-muitos”.
também a um aumento do tempo de processamento (“ônus”),
característico de cada metodologia.
VI. C ONCLUSÕES

Figura 5: Tempo de execução “um-para-um”.
Com base no tempo de execução “um-para-muitos”, em que
é avaliado o tempo necessário para encontrar a classe de uma
amostra de consulta dentro da base de dados completa, por
meio da busca sequencial, é possível observar na Figura 6 que
o método CLBP-M atingiu os menores tempos de execução,
sendo considerado o mais rápido para esta finalidade. No
entanto, o descritor proposto neste trabalho Median-LMP
também apresentou um bom desempenho, estando entre os
mais rápidos.
Avaliando-se as taxas de acertos obtidas com as bases
de imagens de iris não cooperativas, é possível concluir
que, a metodologia proposta neste trabalho obteve melhor
desempenho do que todos os métodos comparados. Nas duas
bases utilizadas, uma adquirida com iluminação visível e
outra com iluminação NIR, o descritor proposto neste trabalho
atingiu a maior taxa de acerto relativamente a todos os outros
comparados, com amostras de 20 x 240 pixels até 50 x 600
pixels. Somente na resolução espacial de 60 x 720 pixels, o
WLD foi melhor do que os outros descritores deixando o
Median-LMP em segundo lugar. Além disso, com exceção
dos descritores derivados do CLBP, todos os outros tiveram
comportamentos similares nas duas bases: a taxa de acerto
cresceu com o aumento da área amostrada da textura da iris
(aumento da resolução espacial). Isso permite concluir que
uma maior quantidade de informação discriminante (textura)
aumenta o desempenho deste tipo de sistema biométrico. No
entanto, este aumento de taxa de acerto (“bônus”) corresponde

Alguns trabalhos publicados anteriormente concluíram que
a textura da íris muda sob contração e dilatação da pupila,
podendo reduzir o desempenho de sistemas biométricos [14]
[2] [3] [15]. Além disso, há um crescente interesse em relação
ao reconhecimento de íris em ambientes não cooperativos,
como por exemplo, a distância e/ou em movimento. Imagens
adquiridas de maneira não cooperativa e sob iluminação não
controlada podem apresentar variação no tamanho da pupila
para a mesma pessoa. Baseado nessas argumentações, neste
artigo foi proposto avaliar alguns descritores locais de textura
e também o método clássico de John Daugman [1] para o
reconhecimento de íris, aplicados em imagens com variação
do tamanho da pupila. Para isso, foram utilizadas duas bases
de imagens de íris adquiridas de modo não cooperativo, a
UBIRIS V2 e a Cassia-Iris-Distance.
Além disso, foi proposto, neste trabalho, um novo descritor local de textura denominado Median-LMP e foram
avaliados os seguintes descritores locais de textura: Local
Mapped Pattern (LMP ) [10], Completed Modeling of Local
Binary Pattern (CLBP) [11], Median Binary Pattern (MBP)
[12], Weber Local Descriptor (WLD) [13], além do método
proposto por John Daugman [1]. Para avaliar o “ônus” de
cada método, foi medido o tempo de processamento necessário
para comparação de uma amostra com as amostras da base
de imagens. Neste sentido, duas variáveis foram avaliadas:
o tempo de execução do algoritmo e a dimensionalidade do
vetor de características. Observou-se que o descritor proposto
Median-LMP é o que atingiu maior desempenho (“bônus
versus ônus”) entre todos os métodos avaliados para todas as
bases de dados. Apesar da abordagem WLD obter maior taxa
de acerto quando aplicada em amostras com maior resolução
espacial (60 x 720 pixels), o tempo gasto para geração do vetor
de características é mais alto do que os tempos necessários
para os métodos de Daugman e para o Median-LMP. O método
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de Daugman consome maior tempo de execução, porque na
etapa de comparação o algoritmo usa um procedimento de
“shift’ para se obter a melhor distância de Hamming entre os
vetores de características. Sendo assim, o descritor MedianLMP se torna um método mais viável para aplicações em
tempo preditivo.
Como neste trabalho foram utilizados somente olhos lado
direito para realização dos experimentos, sugere-se para trabalhos futuros avaliar os descritores abordados a partir de
ambos lados dos olhos, obtendo-se um vetor de característica
mais robusto para a classificação. Sugere-se ainda modelar e
avaliar o problema considerando que a aquisição é afetada
por Random-Valued Impulse Noise e, comparar os resultados
aplicando-se a técnica de Deep Learning.
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Abstract—Shape analysis is an important field in computer
vision and, throughout the years, many methods have been
proposed for shape characterization. In order to contribute
to this line of research, this paper presents a novel shape
descriptor based on statistics of Euclidean distances. For this
purpose, the technique computes Euclidean distances between
points of a shape contour and stores them into a matrix, which
in turn is subdivided into submatrices. For each submatrix, the
algorithm computes values such as mean, standard deviation
and minimum distance for each column. Finally, attributes
are computed from these data in order to construct a shape
signature. The proposed method presented high performance
in two benchmark datasets, surpassing other methods found
in the literature.

1. Introdução
Ao definirmos um objeto, consideramos algumas de
suas caracterı́sticas, como, cor, textura ou forma, sendo esta
última apenas dependente da existência do objeto, ou seja,
ela é invariante em relação a alterações na iluminação e
textura, por exemplo. Tratando-se de identificação visual,
a forma é um atributo que permite o reconhecimento dos
objetos de forma fácil e objetiva.
Na área de visão computacional, os problemas envolvendo classificação e segmentação de formas são antigos
e, ao longo dos anos, diversos métodos de análise foram
propostos. Eles se dividem em três grupos: baseados em contorno, região ou esqueleto [1]. Basicamente, suas diferenças
se encontram no local de extração de caracterı́sticas [2].
Os métodos baseados em contorno consideram a imagem
como um conjunto de pontos ordenados e conectados por
segmentos de reta. Nesses métodos, como esperado, pontos não interligados podem gerar alterações nos resultados. Como exemplos dessa categoria, podemos citar os
descritores de Fourier [3], [4] e Curvature Scale Space
(CSS) [5]. Já os métodos baseados em região, que são
amplamente utilizados em formas genéricas, utilizam agrupamentos de pixels semelhantes para gerar descritores [6].
Os momentos de Zernike [7], [8] são um exemplo. Por fim,
as técnicas baseadas em esqueleto geralmente modelam as
formas por meio de grafos ou dimensões fractais, utilizando
as informações dos eixos médios do objeto. O método de
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“similaridade de caminho” [9], [10] é um exemplo dessa
categoria. As assinaturas desses métodos são adequadas para
imagens que possuem oclusão ou articulação [1], [2].
Considerando as explicações acima, o presente trabalho
propõe um descritor que utiliza caracterı́sticas estatı́sticas
(média, desvio padrão e distância mı́nima) das distâncias
relativas dos pontos de contorno entre si. Dessa forma, as
propriedades invariantes a escala, rotação e translação são
mantidas. Além disso, haja vista a complexidade de alguns
algoritmos, propomos um método de simples entendimento.
Este artigo é apresentado da seguinte forma: a Seção
2 apresenta o método desenvolvido, além de defini-lo matematicamente. A Seção 3 descreve as bases de imagens
usadas e os experimentos realizados. A Seção 4 apresenta
os resultados obtidos e uma discussão sobre os mesmos.
Finalmente, a Seção 5 apresenta algumas considerações
sobre este trabalho.

2. Método proposto
Seja CN = {c1 , c2 , ...cN } o conjunto de todos os pontos
do contorno de uma forma, em que c = (x, y) ∈ R2 é a
coordenada do ponto e D uma matriz de distâncias euclidianas. Cada linha w da matriz D representa a distância do
ponto c para todos os outros pontos do conjunto CN . Com a
finalidade de tornar o método invariante à rotação e escala,
as distâncias das linhas de DN ×N são ordenadas e divididas
por N , sendo este o número de pontos do contorno. A
propriedade de invariância à translação é respeitada, pois são
tomados como referência os próprios pontos do contorno.
Após a transformação acima descrita, a matriz resultante
é subdividida, de forma a obter sub-matrizes, com o intuito
de extrair um maior número de caracterı́sticas e fornecer um
conjunto mais abrangente de estatı́sticas acerca dos valores
das distâncias. Para isso, definimos pela Equação 1 um
conjunto Hk de sub-matrizes que contém número igual de
linhas, N , e suas colunas definidas por N (tk ).
1
2
k
Hk = {SN
×N (t1 ) , SN ×N (t2 ) , ..., SN ×N (tk ) }

(1)

Desta forma, o conjunto de sub-matrizes depende diretamente do conjunto de parâmetros Tk , definido na Equação 2,
ordenados de forma crescente e composto pelos coeficientes
ti , com i ∈ N∗ .
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Tk = {0, t1 , t2 , ..., tk }
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0 < t1 < t2 < · · · < tk ≤ 1
(2)
Esses coeficientes definem o intervalo de colunas da
matriz resultante DN ×N pertencente a cada sub-matriz
i
SN
×N (ti ) , dada por D[α, β], com α e β definidos na
Equação 3. Tais intervalos dizem respeito às colunas que
variam de ⌊N · (ti−1 )⌉ + 1 até ⌊N · (ti )⌉. Portanto, Tk
formará os argumentos do descritor proposto, que variam
de forma a obter um melhor arranjo para a aplicação.
α = {1, 2, ..., N }

|

β = {⌊N · (ti−1 )⌉ + 1, ..., ⌊N · (ti )⌉}
(3)

Após a obtenção do conjunto H de sub-matrizes,
extraem-se três vetores dessas, que caracterizam a média
~ i ) e mı́nima distância (Υ
~ i ) de cada
(~τi ), desvio padrão (Ψ
coluna j das sub-matrizes. Esses vetores são definidos,
respectivamente, nas Equações 4, 5 e 6.
~τi = [A1

A2

A3

···

AN (ti ) ]

~ i = [C1
Υ

(4)

B3 · · · BN (ti ) ] em que
v
u
N
u1 X
t
Bj =
(S i − Aj )2
N w=1 w,j

Figura 2. Imagens do banco generic shapes com oclusão e rotação [11],
[12].

B2

C2

C3

···

Figura 1. Exemplo das classes do banco de imagens generic shapes [11],
[12].

em que

N
1 X i
Aj =
S
N w=1 w,j

~ i = [B1
Ψ

é composto por 9 classes com 11 imagens cada, o que nos
fornece um total de 99 imagens [11], [12]. Cada classe
tem uma forma única e com diferenças significativas com
relação às outras, como pode ser visto na Figura 1. Estão
incluı́das nessas diferenças oclusão, rotação e partes que
faltam (Figura 2).

CN (ti ) ]

em que

i
Cj = min Sw,j

(5)

(6)

∀w∈α

O segundo banco de imagens apresenta formas de peixes
[13]. Ele é dividido em 1.100 classes distintas, cada uma
possuindo 10 imagens, o que totaliza 11.000 [17]. Cada
imagem possui escala e rotação diferentes, o que permite
a realização de um teste mais abrangente e preciso das
propriedades de invariância a rotação e escala. Exemplos
do banco de imagens (ii) são dados na Figura 3.

A partir desse ponto, criam-se os novos vetores
~1, φ
~2, . . . , φ
~ k . Esses foram obtidos a partir da média µ e
φ
desvio padrão σ dos vetores definidos nas Equações 4, 5 e
i
6 extraı́dos de cada uma das sub-matrizes SN
×N (ti ) . Desse
~
modo, é definido φi , vetor de seis caracterı́sticas da submatriz de ı́ndice i por
~ i = [µ(~τi )
φ

~ i )].
σ(Υ
(7)
~
Por fim, chegamos ao vetor de caracterı́sticas Ω
(Equação 8) composto pelos vetores de caracterı́sticas de
todas as sub-matrizes S i .
σ(~τi )

~ i)
µ(Ψ

~1
~ = [φ
Ω

~2
φ

~ i)
σ(Ψ

···

~ i)
µ(Υ

~k ]
φ

(8)

3. Experimento
Na seção que segue será apresentado o experimento
realizado, com o objetivo de analisar a eficiência do método
descrito na Seção 2. Para isso, serão classificados dois
bancos de imagens: (i) generic shapes e (ii) fish. O primeiro

Figura 3. Exemplo das classes do banco de imagens fish [13].

O experimento foi realizado em 3 etapas: (i)
segmentação, (ii) utilização do descritor proposto e (iii)
validação. As imagens utilizadas como objeto de estudo
deste trabalho foram adquiridas pré-processadas (binarizadas). Em seguida, com auxı́lio do software MATLAB,
uma segmentação morfológica foi realizada em cada uma
das imagens a fim de obter o contorno.
A partir das imagens segmentadas, o método descrito na
Seção 2 é aplicado. As imagens passam pelo descritor proposto, no qual a matriz C é gerada e, consequentemente, o
~ também. Quando as caracterı́sticas
vetor de caracterı́sticas Ω

✸✾

são extraı́das, a etapa (iii) inicia. A validação consiste em
~ . Para
classificar e validar as informações contidas em Ω
o presente trabalho foram utilizadas duas técnicas: Linear
Discriminant Analysis (LDA) e validação cruzada leave one - out. Uma breve introdução sobre esses métodos será
dada a seguir.
Para a classificação foi utilizado o LDA. Esse é um
classificador amplamente utilizado e consiste em estimar um
sub-espaço linear, de forma que a variância entre as classes
seja significativamente maior quando comparada à variância
dentro das classes [14]. O classificador realiza esse processo
definindo uma função densidade fi (x), i = 1, 2, ..., z , em
que z é o número de classes que um banco de imagens
possui e x é a amostra. Com esses dados, o classificador
LDA obtém o valor da função densidade para cada classe i
e classifica a amostra x para k , em que k é uma classe que
representa o maior valor de fi (x) . É importante ressaltar
que essa função é definida através dos valores de média da
classe i e da matriz de covariância de todas as classes, como
mostra a Equação 9.
1
1
fi (x) = − ln(|Σ|) − (x − µi )′ Σ−1 (x − µi )),
(9)
2
2
Por fim, a validação cruzada leave-one-out. Ela é uma
técnica que busca avaliar a confiabilidade da generalização
de um modelo. De forma simples, ela estima o erro do
nosso classificador. Esse processo é realizado utilizando uma
amostra x como teste, enquanto as demais são utilizadas
para um conjunto de treinamento. Esse processo continua até
que todas as amostras x passem pelo processo de validação.
Ao final, a taxa de acerto média é a medida de desempenho
do classificador.
A fim de obter resultados aprimorados, a Subseção 4.2
mostra uma tabela comparando o método proposto com
alguns tradicionais, como: descritores de Fourier [3], [4],
momentos de Zernike [7], [8], descritores de Curvatura [15],
Multiscale Fractal Dimension [16] e Curvature Scale Space
(CSS) [5].

4. Resultados e discussões
4.1. Avaliação de parâmetros
~ a partir da matriz
Para obter o vetor de caracterı́sticas Ω
D é necessário um conjunto de parâmetros T . A fim de
encontrar um resultado que pode ser usado em comparações
futuras, é necessário definir a mesma configuração de
parâmetros para as duas bases de imagens e assim configurar
T de modo a encontrar a melhor descrição de caracterı́sticas.
As taxas de acerto do experimento definido na Seção 3
foram obtidas variando-se T , valores expostos na Tabela 1.
De acordo com a tabela foi constatado que há dificuldade
em diferenciar valores de caracterı́sticas similares e em
grande quantidade. Por esse motivo, os conjuntos T que
contêm cardinalidade elevada ou intervalos pequenos (0.01
- 0.04) têm suas taxas de acerto muitos baixas, portanto
foram retirados. Outro fato verificado diz respeito à primeira
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metade da matriz D possuir informações mais relevantes, o
que permite uma classificação mais precisa das imagens.
Após realizar a análise dos resultados expostos na Tabela
1, um vetor T de tamanho médio foi escolhido (T =
{0.05, 0.1, 0.2, ..., 0.8}). Sua função é servir como métrica
de comparação dos resultados. Para essa configuração, é
possı́vel distinguir as classes com uma acurácia de 99.22%
na base de imagens fish e também manter eficiência de 100%
de acertos quando aplicada na base de imagens generic
shapes.
~.
TABELA 1. TAXAS DE ACERTO PARA ALGUNS VALORES DE Ω

Parâmetro T

No Desc.

Acurácia(%)
Generic shapes

Fish

{0.5, 1}
{0.33, 0.66, 1}
{0.25, 0.5, 0.75, 1}
{0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1}
{0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1}
{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1}
{0.1, 0.2, ..., 0.5, 0.6, 0.8, 1}
{0.05, 0.1, 0.2, ..., 0.8}
{0.05, 0.1, 0.15, ..., 0.5}
{0.1, 0.2, ..., 0.8, 1}
{0.05, 0, 1, ..., 0.4, 0.5, 0.75, 1}
{0.05, 0.1, ..., 0.5, 0.75, 1}
{0.05, 0.1, 0.15, ..., 0.7}

12
18
24
30
36
42
48
54
54
60
66
72
84

97.97
100
100
100
98.98
97.97
97.97
100
93.93
96.96
98.98
97.97
71.71

98.00
98.49
98.77
98.87
99.11
99.15
99.17
99.22
98.85
99.24
99.30
99.31
99.11

4.2. Comparação dos resultados
Após definidos os parâmetros que permitem que o descritor proposto tenha um melhor desempenho, foi realizada
a comparação com alguns descritores tradicionais, citados
ao final da Seção 2. Os resultados desses outros descritores
foram obtidos nos trabalhos [2], [17].
A Tabela 2 mostra que o descritor proposto atinge uma
taxa de acerto elevada, que é significativamente maior que
os resultados do descritores tradicionais encontrados na
literatura.
A acurácia encontrada para o banco generic shapes
se mostra superior às alcançadas em outros métodos. Isso
indica que o método proposto é eficiente para identificar
contornos com deformações ou oclusões. Apesar de o resultado escolhido ter um grande número de descritores
em comparação aos outros métodos, a quantidade de
classificações corretas se mantém relativamente alta para
escolhas de parâmetros que geram menos descritores (12,
18 e 24), mantendo as taxas de acertos próximas à máxima
possı́vel.
Quanto ao resultado do segundo banco, fish, o descritor
anteriormente proposto é eficiente para extrair caracterı́sticas
mantendo as propriedades de invariância a rotação e escala.
Com exceção dos descritores de Fourier e do Curvature, nos
quais os ganhos são de 0.15% e 1.67%, respectivamente,
o descritor proposto nesse trabalho mostra um resultado,
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no mı́nimo, 50% superior quando comparado aos demais.
Esse resultado mostra que o método também é eficaz para
distinguir formas similares. Outra caracterı́stica relevante é
a acurácia, que se mantém superior a 98%, independente da
variação do número de caracterı́sticas.
Quanto à complexidade do algoritmo, necessitamos calcular as distâncias de todos os pontos do contorno entre
si, gerando N 2 distâncias. Assim, caracteriza-se um algortimo O(N 2 ). Essa complexidade é uma desvantagem em
comparação aos outros métodos, como Zernike e Fourier
que possuem complexidade O(N log N ).
TABELA 2. AVALIAÇ ÃO DOS DESCRITORES . O S RESULTADOS DOS
M ÉTODOS DE COMPARAÇ ÃO FORAM OBTIDOS NOS TRABALHOS [2],
[17].
Descritores

Acurácia(%)
Generic shapes

Fish

Descritor proposto
Fourier
Zernike
Curvature
M. S. Fractal Dimension
Curvature Scale Space (CSS)

100
83.84
91.92
76.77
87.88
71.72

99.22
99.07
12.23
97.55
37.32
43.52

5. Conclusão
No presente trabalho foi apresentado um descritor de
formas que utiliza o contorno de simples entendimento e
implementação. O descritor foi testado em dois bancos de
imagens diferentes e obteve resultados superiores aos tradicionais. Podemos concluir pelo experimento que o método
proposto é eficiente em classificar imagens com oclusão,
articulação, partes faltantes, e é invariante a rotação, escala
e translação.
Por fim, como produções futuras, métodos semelhantes
que reduzam a complexidade da assinatura proposta, bem
como trabalhos com otimização ou seleção de caracterı́stiscas, devido ao alto número parâmetros e de descritores, são exemplos de trabalhos que podem vir a melhorar os resultados expostos neste artigo.
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Resumo—Histological image analysis is considered “gold standard” to identify information for biological tissues and cells.
However, due the complexity of the biological tissue, manual
analysis has become onerous, slow and vulnerable to the subjectivity of each researcher. Aiming to aid the researchers, we
proposed an automatic segmentation approach for histological
images of the human bone tissue. This segmentation approach
aims to isolate components of bone tissue known as bone canals
and osteocytes, responsible for oxygenation and nutrition of the
bones. We performed the evaluation of the method in terms
of accuracy, sensitivity, specificity and Dice coefficient. When
compared with traditional techniques like Otsu, Valley Emphasis
and Modified Valley Emphasis, the method proved to be better
for this type of segmentation.

I. I NTRODUÇ ÃO

Figura 1: Imagem histológica obtida aplicando-se corantes
hematoxilina e eosina em lâmina de tecido ósseo.

Histologia é uma área da Biologia que estuda a formação,
estrutura e função de tecidos biológicos. A quantidade de
componentes presentes e a estrutura individual de cada tecido
aumenta a complexidade das amostras, dificultando os estudos.
Para realizar uma análise histológica é feita uma secção extremamente fina em uma parte do tecido. Em seguida, esta secção
é embebida em corantes para realçar componentes presentes
nos tecidos, como células, vasos e matriz intercelular. A
histologia é responsável por identificar estruturas normais e
patológicas presentes nos seres biológicos. [1].
Para que as estruturas teciduais possam ser visualizadas em
microscópio, é necessário que seja obtida uma fina camada do
tecido, que é fixado em uma lamina, e corado por diferentes
técnicas especı́ficas para cada objetivo de avaliação. Dois corantes são comumente usados por especialistas quando se quer
pigmentar uma amostra de tecido, a hematoxilina e a eosina
(H&E). Por meio da aplicação da hematoxilina é possı́vel
realçar partes basófilas (substâncias com potencial hidrogeniônico básico), como os núcleos. Após a sua aplicação, as
estruturas basófilas adquirem uma coloração púrpura-azulada.
A eosina é responsável por detectar e pigmentar substâncias
acidófilas (substâncias com potencial hidrogeniônico ácido),
mudando a coloração destas estruturas para uma tonalidade
rosada [2]. Uma amostra histológica corada pela técnica H&E
é mostrada na Figura 1 a fim de ilustrar a ação dos corantes
em uma amostra de tecido ósseo.

Pesquisadores das áreas biológicas reconhecem a importância da análise de imagens histológicas, tornando-a “gold
standard”. Porém, pela complexidade dos componentes a
análise manual destas imagens se torna complexa, trabalhosa
e cara, além de estar sujeita a subjetividade de cada pesquisador [3]. O PDI (Processamento Digital de Imagens) possui
técnicas que podem auxiliar os especialistas. Por meio destas
técnicas é possı́vel extrair de tecidos ósseos informações como
número de canais, volume dos canais, diâmetro médio, quantidade de osteócitos, densidade de osteócitos, etc. Entretanto,
para que todas essas medidas possam ser quantificadas, antes
é preciso realizar a segmentação da imagem, isto é, isolar e
identificar, de forma automática, cada um dos componentes
das imagens [4].
A segmentação da região de interesse é a parte mais difı́cil
e pode determinar o êxito ou fracasso de todo um sistema
de diagnóstico auxiliado por computador (CAD - “computeraided diagnosis”) [5]. Historicamente, pesquisadores na área
de PDI têm voltado seus esforços para a segmentação de
núcleos em imagens histológicas pigmentadas com H&E [6].
Existem inúmeras técnicas já comprovadas eficientes para este
tipo de segmentação, porém segmentar outros artefatos das
imagens histológicas, como os canais ósseos e osteócitos,
ainda é um campo pouco explorado e com muitas dificuldades.
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O tecido ósseo contem uma matriz mineralizada, contendo
canais por onde passam vasos sanguı́neos, e na qual estão
os osteócitos “aprisionados” em lacunas. O processo de corte
e fixação de fatias de tecido ósseo em lâminas histológicas é
complexo, exigindo desmineralização prévia, e dificultando a
visualização de elementos celulares, especialmente dentro da
matriz tecidual, como por exemplo os núcleos dos osteócitos.
Segmentar componentes destas imagens histológicas não
é uma tarefa trivial devido à complexidade da estrutura do
tecido ósseo e aspectos visuais irregulares. Por exemplo, pode
ocorrer desfoque em alguma região da imagem, gerando um
borramento e, consequentemente, ruı́dos, como é mostrado
na Figura 2(a). Outra irregularidade que se mostrou comum
foi a luminosidade não uniforme. Esse defeito é causado
pelo excesso de luz capturada em uma determinada região
da imagem, como exposto na Figura 2(b). Uma deformação
extremamente prejudicial a segmentação automática baseada
na intensidade é o baixo contraste entre os diferentes tons da
imagem. Sendo os tons muito próximos, uma pequena variação
em um limiar pode resultar em uma falha da segmentação.
Essa anomalia na imagem é exibida na Figura 2(c). Ainda
que o processamento histológico seja extremamente rigoroso,
diversas variáveis neste processo podem influenciar na luminosidade e coloração das imagens, como variações de espessura
e de desmineralização do tecido, variações de temperatura e
pH, e variações na iluminação do microscópio.
Este trabalho é focado em amostras histológicas do tecido
ósseo humano extraı́dos da maxila e mandı́bula. Inserido neste
tecido se encontra a rede vascular óssea, responsável pelo
fornecimento de oxigênio e nutrientes para todo o tecido.
Uma patologia envolvendo essa rede vascular pode ocasionar
a diminuição de nutrientes para as células ou até mesmo interromper a entrega tanto de oxigênio quanto de nutrientes [7].
Por este e outros motivos o estudo dessa rede vascular é de
extrema importância para os pesquisadores.
Os componentes a serem estudados neste trabalho são os canais vasculares ósseos e osteócitos, os quais estão distribuı́dos
na matriz óssea. Nas imagens histológicas, os canais ósseos
são identificados por grandes aberturas de cor branca. Já os
osteócitos são representados por pequenas cavidades (lacunas),
também de cor branca,contendo um núcleo celular visı́vel nos
casos de osteócitos ativos, ou vazias, no caso de morte ou
perda celular [2]. A Figura 1 ilustra estes dois componentes.
A análise dos componentes da rede vascular óssea é mais
completa quando se tem a reconstrução 3D das amostras
seccionadas. Para realizar a reconstrução 3D é necessário seccionar a rede vascular óssea serialmente, logo depois é feito o
alinhamento de cada imagem 2D obtida de cada secção serial.
Após o alinhamento das imagens é feita a segmentação do
objeto de interesse e a partir da segmentação é possı́vel agrupar
as imagens e reconstruı́-las de maneira 3D [8]. Conseguindo
assim a extração de caracterı́sticas intrı́nsecas a objetos de 3
dimensões, como por exemplo o volume de cada canal ósseo.
Neste trabalho foi desenvolvida uma técnica automática de
segmentação capaz de isolar os canais ósseos e osteócitos da
rede vascular óssea de tecido humano.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2: Imagens histológicas irregulares: (a) Desfoque;
(b) Luminosidade não uniforme; (c) Baixo contraste entre
intensidades
II. M ATERIAIS E M ÉTODOS
Os conjuntos de imagens foram fornecidos pelos pesquisadores em odontologia da Universidade Federal de Goiás.
Espécimes ósseos foram obtidos a partir de biópsia durante procedimento de instalação de implantes dentários, com
auxı́lio de uma broca trefina com 2,7mm de diâmetro interno.
Os tecidos foram desmineralizados em solução de EDTA (pH
7,0) por uma semana, processados automaticamente (OMA
DM-20, M20090257, São Paulo, Brasil), incluı́dos em parafina, seccionados com um micrótomo (Leica RM2165) em
cortes sequenciais de 5µm, e fixados com a técnica de
rotina de hematoxilina/eosina (HE; Merck KGaA). Imagens
microscópicas digitais foram obtidas usando uma câmera
digital conectada ao microscópio óptico (x5) (Axio Scope A1,
Carl Zeiss, 3322000179, Göttingen, Germany), que havia sido
previamente calibrado. Foram obtidos 10 conjuntos contendo
de 12 a 20 imagens sequenciais. Cada conjunto de imagens
corresponde a um sitio ósseo no qual foi instalado um implante
dentário:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P3A – mandı́bula posterior esquerda (região de prémolares);
P3D – mandı́bula posterior direita (região de molares);
S17 – maxila posterior direita (região de molares);
S19A – maxila posterior esquerda (região de molares);
S27 – mandı́bula posterior direita (região de pré-molares);
S29A – maxila anterior (região de incisivos centrais);
S35 – mandı́bula posterior direita (região de molares);
S36A – maxila posterior esquerda (região de prémolares);
S37 – mandı́bula posterior esquerda (região de molares)
S39A – mandı́bula posterior esquerda (região de molares).

Por se tratarem de regiões diferentes, nas quais os dentes
apresentam funções mastigatórias distintas, cada sitio apresenta tecido ósseo com caracterı́sticas distintas quanto a microarquitetura trabecular (como número, espessura e volume das
trabéculas), e portanto variam quanto ao número e distribuição
de osteócitos, bem como quanto à vascularização.
A metodologia deste trabalho foi dividida em 3 etapas,
ilustradas na Figura 3. A primeira parte da metodologia foi
o pré-processamento, responsável por corrigir e/ou ajustar
as imagens para a próxima etapa. A segunda etapa foi o
processamento, na qual foram testados e propostos métodos
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para a segmentação das imagens. Na terceira etapa ocorreu
o pós-processamento, no qual as imagens sofreram algumas
alterações para maximizar a acurácia. As seções seguintes
detalham cada uma dessas etapas.

Figura 3: Diagrama do método proposto para segmentação
automática do canal vascular ósseo e osteócito em imagens
histológicas

A. Pré-processamento
Nesta etapa ocorreu o ajuste de contraste, mudança de
espaço de cor de RGB (red, green, blue) para XYZ na imagem
original, e a deconvolução de cor descritas nas Seções II-A2,
II-A1 e II-A3, respectivamente.
1) Conversão de espaço de cor: A CIE (Commission
Internationale de l’Eclairage — Comissão Internacional de
Iluminação) padronizou as cores seguindo a representação
de tri-estı́mulo, que são os nı́veis de estı́mulo detectados
pelos três tipos de cone existentes no olho humano, criando
assim o modelo de cor conhecido hoje como RGB. Pelo
problema associado a mistura de cor negativa (ocasionada
pelo canal vermelho - R) a CIE desenvolveu em 1931 um
novo espaço de cor denominado XYZ, o qual contém todas
as cores espectrais puras dentro do seu octante positivo e
onde o seu canal Y representa a luminância, ou seja, o brilho
percebido. A transformação de RGB para XYZ se dá por meio
da Equação 1 [9].
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0.010

 
0.200
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(1)

Este trabalho enfrenta o desafio de segmentar regiões brancas e consequentemente com mais brilho na imagem. Com um
modelo de cor que possui um canal destinado a luminosidade,
as chances de resultados satisfatórios aumentam, por isso a
necessidade da mudança de modelo de cor.
2) Ajuste de contraste: Ajuste de contraste, ou realce,
é uma técnica que se baseia na função de transformação
radiométrica. Essa função consiste em mapear as variações
de intensidade do intervalo original para um novo intervalo
de cinza. Essa técnica é aplicada ponto a ponto, ou seja, a
intensidade de cada pixel é calculada separadamente, independentemente de seus vizinhos. Quanto maior o novo intervalo
de intensidade de cinza, maior será o contraste. Normalmente
o ajuste é empı́rico, porém o mesmo pode ser feito por meio
de análise de histograma [5].

3) Deconvolução de cor: Tem como objetivo principal a
separação dos canais de corantes como a hematoxilina e eosina
ou até mesmo diaminobenzidine (DAB;brown). Segundo [10]
os métodos de deconvolução de cor anteriores a eles perdiam
informações, pois muitas das vezes a deconvolução era direcionada para áreas pigmentadas com apenas um corante.
Porém, é muito difı́cil que uma imagem histológica seja tão
bem definida. Portanto, eles desenvolveram um método que
pode ser usado para praticamente todas as combinações de
duas ou três colorações. O método é baseado na transformação
ortonormal da imagem original RGB (Red, Green, Blue).
Para dar continuidade a explanação sobre a deconvolução
de cor é necessário abordar a representação de cor. Mais
especificamente sobre a relação entre a transmissão de luz
e a espessura da camada do meio absorvente, conhecida
como a lei de Lambert-Beer’s [10]. Quando um feixe de luz
monocromática atravessa um meio transparente homogêneo,
cada camada desse meio absorve igual fracção de luz que atravessava. A lei pode ser expressa pela equação I = I0 ∗ 10−x1 ,
onde I é a intensidade da luz transmitida; I0 intensidade da
luz incidente; x coeficiente de absorção; 1 a espessura do meio
absorvente.
No modelo RGB as intensidades IR , IG , IB são obtidas
pela câmera para cada pixel. A intensidade relativa a cada
canal depende da concentração de corante de uma maneira
não linear, por isso os valores de intensidade não podem ser
diretamente usados para a separação e mensuração de cada
corante [10]. No entanto, a densidade óptica (OD) de cada
canal pode ser definida como ODx = −log10 (I/I0 ). Segundo
essa, a OD para cada canal é linear com a concentração de
absorção do material e por isso pode ser usada para a separação
de múltiplos corantes na amostra [10].
Cada um dos corantes presentes na amostra pode ser caracterizado por uma densidade óptica especı́fica em cada um dos
três canais RGB, o qual pode ser representado por um vetor de
três posições. Por exemplo, uma amostra tingida apenas com
corante hematoxilina resulta em um OD com valores 0.18,
0.20 e 0.08 para os canais R, G e B, respectivamente[10].
Para cada corante que tingiu a amostra haverá então um
vetor de três posições. Assim, caso tenha-se uma amostra
com três corantes o vetor passa a ser uma matriz 3x3 da
densidade óptica de cada corante em relação aos canais RGB
[10], com cada linha representando um corante e cada coluna
representando um canal. Para cada corante pode-se determinar
uma densidade óptica em cada um dos três canais medindo a
absorção relativa ao vermelho, verde e azul [10]
Para conseguir a separação dos corantes em [10] os autores
fizeram uma transformação ortonormal das informações RGB
para extrair as informações independentes de cada corante.
Depois normalizaram a transformação para obter o balanceamento correto do fator de absorção de cada corante. Para
a normalização é preciso dividir cada vetor OD pelo seu
tamanho total, resultando assim em uma matriz normalizada
M [10]. Os valores da matriz normalizada sobre a combinação
dos corantes de hematoxilina, eosina e DAB utilizados neste
trabalho são expostos na Equação 2.
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Seja C o vetor de três posições para as quantidades dos três
corantes em um pixel em particular, então o vetor de nı́veis OD
detectado para aquele pixel é y = CM. A partir disso pode-se
dizer que C = M−1 [y]. Isso significa que a multiplicação entre
o OD da imagem com o inverso da matriz OD, pode definir a
matriz de deconvolução D, resultando em uma representação
ortogonal dos corantes formando a imagem: C = D[y] [10].
O processo final de deconvolução de cor implica que:
• Subtraindo parte do OD do verde e OD do azul para o
OD vermelho obtém-se o OD da hematoxilina;
• Subtraindo uma porção do OD de vermelho e OD azul
para o OD verde obtém-se o OD da eosina;
• Subtraindo uma porção de OD vermelho com OD azul
para OD verde obtém-se o OD da DAB;
Para este artigo o melhor resultado é o canal da hematoxilina, que ajuda na detecção dos osteócitos ao passo que a
maioria conta com núcleos, além de ajudar no preenchimento
dos canais ósseos pois possuem componentes básicos (PH) em
seu interior.
B. Processamento
Para a etapa de processamento foi utilizado o algoritmo
de agrupamento k-médias com a similaridade baseada na
distância euclidiana. Esse algoritmo foi utilizado com o intuito
de segmentar uma imagem em um conjunto de k partições.
O algoritmo foi aplicado no canal Y com k = 7 núcleos
e no primeiro canal da deconvolução de cor com k = 5
núcleos. Após a segmentação os dois resultados obtidos foram
unidos em uma única imagem. Os valores de k foram definidos
empiricamente.
Mesmo combinando o resultado das duas execuções do kmédias o resultado mostrou-se abaixo do aceitável. Com o
intuito de melhorar o resultado obtido foi implementada uma
técnica de crescimento de regiões. Nela, os pixels segmentados
pelo k-médias foram selecionados na imagem original e a
média de suas intensidades se tornou o ponto de partida do
algoritmo.
A partir disso, os pixels da imagem original que são vizinhos
a uma região segmentada e que estiverem dentro de um
limiar de cor serão incorporados ao resultado final. As seções
seguintes detalham o funcionamento dos algoritmos k-médias
e de crescimento de regiões.
1) Algoritmo de agrupamento k-médias: Os algoritmos de
agrupamento tem por objetivo agrupar objetos baseados na
similaridade. A ideia geral do algoritmo pressupõe uma base
de dados com n elementos e um número k ≤ n (fornecido pelo
usuário) que será a quantidade de grupos a serem formados
ao final da execução do método.
Matematicamente, o método pode ser assim descrito. Seja
C = C1 , ..., Ck uma partição dos dados em k grupos e
m1 , m2 , . . . , mk elementos escolhidos em cada grupo para
representar o seu centro. O objetivo do método k-médias é

construir uma partição C que minimize o erro quadrático
descrito na Equação 3 [11].
Erro(C) =

k X
X

i=1 p∈Ci

|p − mi |2

(3)

A execução do método k-médias se divide em 4 grande
etapas:
1) Escolhe-se aleatoriamente um número k de centros
(seeds) para iniciar os grupos;
2) Cada elemento é atribuı́do ao grupo cujo centro esteja
mais próximo;
3) Move-se cada centro para a média (centróide) dos objetos do grupo correspondente;
4) Repete-se os passos 2 e 3 até que algum critério de
convergência seja satisfeito (no caso, o erro quadrático);
Inicialmente os elementos são distribuı́dos aleatoriamente
entre os k grupos. A cada nova iteração o algoritmo tenta
minimizar a distância intra-classe, ou seja, a distância entre elementos do mesmo grupo devem possuir as menores
distâncias, e maximizar a distância entre-classes (elementos
de grupos distintos com maiores distâncias). A execução do
método termina quando os elementos de um grupo estão
o mais próximo possı́vel uns dos outros e elementos de
grupos distintos estão o mais longe possı́vel baseado no erro
quadrático [11].

Figura 4: Passo-a-passo do processamento aplicado a uma
imagem.
2) Crescimento de regiões guiado: A ideia básica desta
técnica é unir pixels ou sub-regiões a regiões maiores baseado em critérios definidos previamente para o crescimento.
Geralmente a técnica começa com um conjunto de pontos
denominados “sementes”, e as regiões crescem a partir destas
sementes anexando a elas os vizinhos que possuem caracterı́sticas similares [5].
Neste trabalho, a imagem resultante da etapa de junção
da aplicação do algoritmo k-médias é utilizada como uma
máscara para selecionar os pixels de interesse na imagem original. Calcula-se a média dos pixels selecionados em cada canal.
Em seguida, percorre-se o conjunto de pixels inicialmente não
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selecionados calculando a distância euclidiana entre o pixel e
a média da região. Se este pixel estiver a uma distância menor
que a estipulada (esta distância é baseada na quantidade de
pixels agrupados, caso passa-se de 15% da total da imagem
ela era diminuı́da) ele é adicionado a região de interesse.
C. Pós-processamento
A etapa de pós-processamento consiste na remoção de artefatos que possam atrapalhar a identificação dos canais ósseos e
osteócitos. Primeiramente, realizou-se a remoção de pequenos
objetos para evitar ruı́dos no resultado final. Na sequência
foram removidos os objetos que não possuı́am um mı́nimo
de circularidade, pois os canais ósseos e osteócitos possuem
uma certa circularidade. Por fim, foi feito o preenchimento de
buracos nas áreas selecionadas. Isso foi feito para completar as
regiões de interesse e não perder a sua forma original. A Figura
4 apresenta um exemplo de cada passo do processamento
aplicado em uma imagem.
III. R ESULTADOS
Para cada imagem foram geradas 2 imagens segmentadas,
uma contendo os osteócitos e outra com os canais ósseos. Esse
separação foi necessária para os trabalhos futuros (mais detalhes na Seção VI). Em cada um dos 10 conjuntos de imagens
houveram dificuldades particulares e em graus diferentes.
O conjunto P3A possui 13 imagens sequenciais (de 1 a
13), das quais 12 foram segmentadas. A imagem 12 estava
tão danificada pela luminosidade que optou-se por descartála. A maioria das imagens estava com baixı́ssimo contraste
entre os elementos de interesse e o restante da imagem. As
bordas de todas as imagens tinham resquı́cio de hematoxilina.
O conjunto P3D possui 20 imagens e todas foram segmentadas. Em todas as imagens havia baixo contraste. As
intensidades variam muito entre as imagens do conjunto. As
duas últimas imagens do conjunto possuem uma estrutura
diferente das demais, dificultando ainda mais a etapa de
segmentação.
O conjunto S17 possui 12 imagens e todas foram segmentadas. O maior problema do conjunto foi o borramento de
osteócitos em todas as imagens.
No conjunto S19F, de um total de 10 imagens, 9 foram segmentadas. A imagem 2 possui objetos de mesma intensidade
das regiões de interesse, o que dificulta a segmentação. Todas
as imagens possuem graves problemas de luminosidade. A
imagem 3 estava tão danificada, com tantos objetos semelhantes as regiões de interesse que seria impossı́vel o especialista
extrair alguma informação, sendo portanto descartada.
Existem 19 imagens no conjunto S27, e todas foram segmentadas. A hematoxilina realçou algumas regiões que não
eram de interesse, porém não afetou de forma significativa a
segmentação, já que estes objetos foram eliminados no pósprocessamento.
O conjunto S29A possui 17 imagens e 15 foram segmentadas. Os canais ósseos de todas as imagens possuem
tecido dentro deles que se conectam ao tecido do resto da
imagem, ocasionado perda de muita informação da estrutura

dos canais ósseos durante a segmentação. As intensidades
dos pixels nas imagens 14, 16 e 17 se diferem bastante das
demais. A estrutura dos canais ósseos das imagens 14 e 15
foi danificada pela luminosidade, impossibilitando a extração
de caracterı́sticas pelos especialistas, o que ocasionou o seu
descarte.
Das 21 imagens do conjunto S35, 20 foram segmentadas.
Em algumas imagens há problemas de luminosidade, fazendo
com que as intensidades das regiões de interesse se assemelhasse ao restante da imagem. A imagem 19 apresenta um
desbalanceamento de luminosidade entre o lado esquerdo e
direito da imagem (o lado esquerdo é mais claro do que o
direito). Além disso, o lado esquerdo possui borramento e a
imagem contém uma faixa de coloração rosada mais intensa
que as demais, impossibilitado a sua segmentação.
No conjunto S36A, foi possı́vel segmentar as 9 imagens.
Todas as imagens deste conjunto possuem interferência da cor
branca no seu fundo. Existem tecidos dentro do canal ósseo
que se ligam ao resto do tecido da imagem, fazendo com que
se perdesse um pouco da estrutura do canal ósseo.
No conjunto S37 o centro de todas as imagens é muito
claro (branco interferindo nas cores), causando confusão entre
região de interesse e restante da imagem. No entanto, todas as
13 imagens foram segmentadas.
O conjunto S39A possui 8 imagens. Todas as imagens
tinham graves problemas de luminosidade, mas que não impediram a sua segmentação. O total de imagens dos conjuntos
é de 142 das quais 137 foram segmentadas.
IV. AVALIAÇ ÃO DOS RESULTADOS
Foram utilizadas 3 métricas para avaliar as segmentações:
acurácia, sensibilidade e especificidade. Por meio da
comparação entre a segmentação automática e a segmentação
manual é possı́vel obter quatro classificações para as regiões
segmentadas: o verdadeiro positivo (VP), corresponde ao pixel
classificado como sendo de canal ósseo ou osteócito e que
realmente é de canal ósseo ou osteócito; o verdadeiro negativo
(VN), que é o pixel classificado como não sendo de canal
ósseo ou osteócito e que realmente não é de canal ósseo ou
osteócito; o falso positivo (FP) é o pixel classificado como
sendo de canal ósseo ou osteócito, mas que não é de canal
ósseo ou osteócito; e o falso negativo (FN) representa pixel
classificado como não sendo de canal ósseo ou osteócito, mas
que é de canal ósseo ou osteócito.
A partir dessas quatro classificações é possı́vel calcular as
métricas de sensibilidade (Se), especificidade (Es) e acurácia
P
(Ac). A sensibilidade (Se = V PV+F
N ) calcula a quantidade
de pixels segmentados pelo método manual e que foram
segmentados corretamente pela técnica proposta. A especifiN
cidade (Es = V NV+F
P ) mostra a quantidade de pixels que
não foram detectados pelo método manual e também não
foram segmentados pela técnica proposta. A acurácia (Ac =
V P +V N
V P +V N +F P +F N ) reflete os pixels corretamente segmentados
em toda a região de interesse [12].
A Tabela I mostra os resultados médios obtidos para cada
conjunto para as métricas de sensibilidade (Se), especificidade
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(Es) e acurácia (Ac). Os resultados mostram que a técnica
proposta apresenta bons resultados nas 3 medidas A principal
exceção é o conjunto S29A, o qual apresentou baixo resultado
de sensibilidade devido a presença de tecido dentro dos canais
ósseos, comprometendo a segmentação.
Tabela I: Sensibilidade, especificidade e acurácia
Conjunto
P3A
P3D
S17
S19F
S27
S29A
S35
S36A
S37
S39A
Média

SE
91,17
67,40
83,59
62,16
94,51
63,18
85,68
97,86
81,42
90,33
85,99

ES
99,91
99,40
99,78
99,98
98,74
94,15
99,95
91,99
99,93
99,21
98,30

VI. T RABALHOS FUTUROS
A segmentação das imagens histológicas do tecido ósseo
humano é uma parte importante da reconstrução 3D, a qual se
dá em 3 etapas. A primeira etapa constiste no alinhamento das
imagens de cada conjunto. A segunda etapa é a segmentação,
sendo a reconstrução 3D a terceira etapa. Atualmente as
imagens já foram alinhadas e segmentadas e como trabalho
futuro pretende-se realizar a reconstrução 3D dos conjuntos.

AC
98,44
98,37
98,97
97,20
98,18
91,10
99,41
94,20
96,95
97,69
97,05

Foi utilizado também o coeficiente de Dice para comparar os resultados obtidos pelo método proposto (MP) com
Otsu [13], Valley Emphasis (VE) [14] e Modified Valley
Emphasis (MVE) [15]. O coeficiente de Dice é uma medida
de sobreposição entre duas regiões e é comumente usado
para avaliação de segmentação [16]. A Equação 4 descreve
o coeficiente de Dice e a Tabela II mostra a comparação
entre os resultados. Note que em todas as bases a abordagem
proposta mostrou-se superior as demais técnicas, corroborando
sua eficácia no problema proposto.
Dice = 2

|A ∩ B|
|A| + |B|

(4)

Tabela II: Coeficiente de Dice para Modified Valley Emphasis
(MVE); Otsu; Valley Emphasis (VE) e o Método Proposto (MP)
Conjunto
P3A
P3D
S17
S19
S27
S29A
S35
S36A
S37
S39A
Média

MVE
90,67%
42,25%
72,33%
30,79%
89,50%
51,74%
63,52%
78,68%
69,16%
76,50%
61,51%

Otsu
89,84%
43,45%
63,48%
19,58%
87,61%
48,17%
55,31%
78,75%
64,82%
64,60%
53,69%

VE
63,93%
49,25%
64,87%
18,54%
88,13%
48,23%
56,55%
78,75%
64,09%
64,42%
59,76%

são a região de interesse de cada imagem, calcular uma média
e fazer com que o crescimento de regiões seja executado até
que a quantidade de pixels seja menor ou igual a esta média.
Caso esta etapa não fosse feita o resultado da segmentação
incluiria muitos pixels falso positivos e as formas dos canais
ósseos e osteócitos seriam perdidas.

MP
95,08%
73,58%
88,93%
76,21%
93,60%
60,81%
91,40%
92,74%
89,11%
93,02%
85,44%

V. C ONCLUS ÃO
Existem grandes desafios na segmentação de imagens histológicas. Os principais desafios são os aspectos visuais irregulares, como os descritos na Seção III. As técnicas de maneira
isolada não foram capazes de obter um resultado satisfatório,
porém quando combinadas o resultado gerado pode ser capaz
de auxiliar biólogos, patologistas entre outros especialistas na
analise dos canais ósseos e osteócitos. A parte mais complexa
do desenvolvimento foi chegar ao limiar de cada iteração
do crescimento de regiões. Como se trata de um sistema
automático, foi necessário calcular a quantidade de pixels que
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[8] G. D. Rabelo, B. A. N. Travençolo, M. A. Oliveira, M. E. Beletti,
M. Gallottini, and F. R. X. d. Silveira, “Changes in cortical bone
channels network and osteocyte organization after the use of zoledronic
acid,” Archives of Endocrinology and Metabolism, vol. 59, no. 6, pp.
507–514, 2015.
[9] M. Tkalcic and J. F. Tasic, Colour spaces: perceptual, historical and
applicational background. IEEE, 2003, vol. 1.
[10] A. C. Ruifrok, D. A. Johnston et al., “Quantification of histochemical
staining by color deconvolution,” Anal Quant Cytol Histol, vol. 23, no. 4,
pp. 291–299, 2001.
[11] K. Krishna and M. N. Murty, “Genetic k-means algorithm,” IEEE Trans
Syst , Man, Cybern, vol. 29, no. 3, pp. 433–439, 1999.
[12] M. Oger, P. Belhomme, and M. N. Gurcan, “A general framework for
the segmentation of follicular lymphoma virtual slides,” Comput Med
Imaging Graph, vol. 36, no. 6, pp. 442–451, 2012.
[13] N. Otsu, “A threshold selection method from gray-level histograms,”
IEEE Trans Syst , Man, Cybern Part B, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979.
[14] H.-F. Ng, “Automatic thresholding for defect detection,” Pattern Recognit Lett, vol. 27, no. 14, pp. 1644–1649, 2006.
[15] J.-L. Fan and B. Lei, “A modified valley-emphasis method for automatic
thresholding,” pp. 703–708, 2012.
[16] M. Veta, P. J. van Diest, R. Kornegoor, A. Huisman, M. A. Viergever,
and J. P. Pluim, “Automatic nuclei segmentation in h&e stained breast
cancer histopathology images,” PLoS One, vol. 8, no. 7, p. e70221, 2013.

✹✼

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

Exploring fuzzy numbers for image texture analysis
Geovane da Silva Patrı́cio, Carolina Yukari Veludo Watanabe
Computer Science Departament
Federal University of Rondônia
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Resumo—Fuzzy numbers present the ability to represent
uncertainties, instead of conventional methods based on
traditional logic (crisp). Digital images may suffer damage
such as noise or distortion during the capture process, and the
theory of fuzzy logic and sets becomes an interesting approach
to address such problems. Aiming to explore this approach in
the image texture analysis, in this work we study the method
Location Fuzzy Pattern (LFP), proposed by Vieira (2013), which
was originally developed using sigmoid (LFP-s), symmetric
triangular (LFP-t) and gaussian (LFP-g) functions to calculate
the membership degrees of the central pixel in relation to its
neighborhood. Here, we extended the method to the symmetric
trapezoidal function, which we called LFP-tr. We compared
the performance of the four membership functions, using two
image data sets: Brodatz, and one with lung pathologies. The
best results were using the sigmoid function and we get high
accuracy to characterize lung pathologies.
Index Terms — Feature Extraction, texture analysis, Fuzzy
Numbers, Image Processing.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o desenvolvimento de equipamentos de aquisição de
imagens na área médica, o avanço do uso da internet e a
popularização de smartphones, um grande volume de dados
de imagens são gerados atualmente. Assim, diversas técnicas
computacionais têm sido desenvolvidas para realizar o processamento automático dessas imagens visando dar suporte a
sistemas de auxı́lio ao diagnóstico e sistemas de recuperação
de imagens por conteúdo.
Uma imagem digital pode ser tratada como uma coleção
de pixels representados como grandes matrizes de números
inteiros correspondentes às intensidades ou cores destes pixels
em diferentes posições na imagem. O objetivo geral de uma
extração de caracterı́stica é extrair padrões significativos a partir destes números. Estes padrões podem ser encontrados nas
cores, texturas ou formas presentes em uma imagem digital.
As medições geradas a partir destes padrões são denotadas
como caracterı́sticas de baixo nı́vel (low-level features) [1].
Uma abordagem importante para a descrição de regiões de
uma imagem é quantificar seu conteúdo de textura. A textura
é uma das mais importantes caracterı́sticas presentes em uma
imagem. Enquanto a cor é usualmente a propriedade de um
pixel, as texturas só podem ser medidas a partir de um conjunto
de pixels. Devido ao seu grande poder discriminatório, as
caracterı́sticas presentes nas texturas são amplamente usadas
em recuperação de imagens e técnicas semânticas de aprendizagem [2].

Um grande número de técnicas tem sido proposto para a
extração de caracterı́sticas de textura. Com base no domı́nio
do qual o recurso da textura é extraı́do, estas podem ser amplamente classificadas por métodos de extração de caracterı́sticas
de textura espaciais (métodos estatı́sticos e estruturais) e
espectrais [2].
Métodos estatı́sticos tendem a definir textura como suave,
grossa, fina, granulada etc. Como descritores estatı́sticos simples podem ser citados a média, momentos, uniformidade,
correlação, contraste, homogeneidade e entropia. Métodos estruturais lidam com a captura do arranjo espacial de primitivas
de textura presentes na imagem. Já os métodos espectrais são
baseados em propriedades do espectro de Fourier e são usadas
para detectar a periodicidade global em uma imagem pela
identificação de picos de alta energia no espectro [3] [1].
Caracterı́sticas espaciais podem ser extraı́das de qualquer
tipo de formato sem perda de informação e geralmente
possuem significado semântico compreensı́veis por humanos.
Contudo, é difı́cil adquirir um número suficiente de caracterı́sticas espaciais para a representação de uma imagem ou
região, e métodos espaciais são usualmente sensı́veis a ruı́dos.
Por outro lado, os métodos espectrais são robustos e utilizam
menos recursos computacionais, visto que a convolução no
domı́nio espacial é obtida como o produto no domı́nio da
frequência, na qual é implementada usando as Transformadas
Rápidas de Fourier (FFT), mas não possuem significado
compreensı́vel por humanos.
As abordagens por micropadrões locais surgem então como
uma alternativa promissora para tratar regiões e extração
de caracterı́sticas de imagens digitais. Nesta abordagem, os
descritores de textura local têm como objetivo modelar algoritmos que tenham a capacidade de analisar as propriedades
da superfı́cie de um objeto. O processo é realizado a partir
da análise e da codificação de uma vizinhança, computando
as relações de intensidades relativas entre os pixels desta
vizinhança.
Com relação ao processo de captura/aquisição de imagens
digitais, estas podem sofrer distorções, sejam borrões ou
ruı́dos. Uma alternativa que tem se mostrado eficaz para
representar ou manipular tais incertezas são os números fuzzy.
Inicialmente, os sistemas fuzzy surgiram como uma forma de
modelar e tratar incertezas inerentes a lı́ngua ou ao cotidiano
humano.
Um método que utiliza o poder descritivo dos sistemas e
números fuzzy para modelar a distribuição de nı́veis de cinza
de um micropadrão como um conjunto fuzzy e que a partir

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

de funções de pertinência gera códigos fuzzy para representar
o grau de pertinência dos pixels vizinhos em relação ao pixel
central é o proposto por [4], chamado Local Fuzzy Pattern
(LFP), para caracterização de textura. Originalmente, este
método foi apresentado usando as funções sigmoide (LFP-s),
triangular simétrica (LFP-t) e gaussiana (LFP-g) para calcular
os graus de pertinência do pixel central.
Assim, o objetivo deste trabalho foi explorar o método
desenvolvido por [4], estendendo-o para a função trapezoidal
simétrica, o qual chamamos de LFP-tr, para caracterização
de textura de imagens médicas. Para analisar o desempenho
da LFP-tr e das outras funções, foram calculadas as taxas
de acerto usando a distância Chi-quadrado, sobre duas bases
de imagens: Brodatz e uma com patologias de pulmão. O
restante do artigo está estruturado da seguinte maneira: na
Seção II são apresentados os trabalhos correlatos ao LFP,
na Seção III é apresentado o descritor proposto, chamado
LFP-tr, e a metodologia de desenvolvimento da pesquisa, a
Seção IV apresenta os resultados e discussões, comparando
os desempenho do LFP-tr aos propostos na literatura (LFP-s,
LFP-g e LFP-t), e por fim a Seção V apresenta as conclusões.
II. T RABALHOS CORRELATOS
O Texture Unit (TU) [5] foi um dos primeiros métodos propostos para caracterização e classificação de textura, onde se
relaciona a intensidade dos nı́veis de cinza de uma vizinhança.
A principal desvantagem deste descritor é a quantidade elevada
de códigos gerados, há 6561 unidades de textura possı́veis.
Já o Local Binary Pattern (LBP) [6], outro método utilizado
na descrição e classificação de texturas, reduz a quantidade
de códigos gerados pelo TU para 256. No entanto, com esta
simplificação, há uma redução do poder discriminatório e
o aumento da sensibilidade a ruı́dos, visto que é realizada
uma comparação crisp entre os pixels, perdendo assim, a
informação relacionada com a quantidade real da diferença
entre os valores dos pixels.
Algumas metodologias que utilizam o poder descritivo
dos conjuntos e números fuzzy já foram propostas, como:
segmentação de imagens de textura [7] [8]; análise, reconhecimento e classificação [9], [10]. Os problemas citados acima
obtiveram a ajuda da lógica fuzzy para gerenciar adequadamente informações vagas ou ambı́guas, tornando o processo
de caracterização e classificação mais flexı́vel. Todas, de uma
certa forma, são versões fuzzificadas da metologia Local
Binary Pattern (LBP) [6].
Em [4] é proposta uma generalização do LBP para usar
números fuzzy, chamado Local Fuzzy Pattern (LFP), o qual
foi estudado e explorado neste trabalho para caracterização de
texturas da base amplamente conhecida de Brodatz e uma base
de imagens de pulmão para diferenciação de patologias.
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de pertinência sigmoide (LFP-s), triangular simétrica (LFP-t)
e gaussiana (LFP-g).
Na Fig. 1 está representado o pipeline da metologia realizada neste trabalho, e cada uma das etapas estão descritas a
seguir.

Figura 1: Metodologia

A. Organização da base de imagens
Nesta seção estão descritas as bases de imagens utilizadas.
1) Álbum de Brodatz: A primeira base de imagens de
texturas utilizada para avaliar o desempenho do extrator de
caracterı́sticas aqui proposto com relação aos originalmente
propostos por [4], foi o álbum de Brodatz [11]. Este conjunto
de imagens digitalizadas possui uma enorme variedade de
texturas e é amplamente utilizado para testes e pesquisas na
área de processamento de imagens digitais visando a extração
de caracterı́sticas.
Foram selecionadas do álbum de Brodatz 111 imagens de
texturas naturais e sintéticas. Cada imagem é considerada
como uma classe de dimensão 640×640 pixels. De cada classe
são extraı́das 10 amostras aleatórias, como exemplificado na
Fig. 2, totalizando assim em 1110 amostras de texturas. Foram geradas amostras de diversos tamanhos: 45×45, 50×50,
55×55, 60×60, 65×65, 70×70, 75×75, 80×80, 85×85 e
90×90.

III. M ETODOLOGIA

Figura 2: Geração de amostras a partir das imagens de textura do álbum de Brodatz.

Nesta seção, a metodologia proposta usando Local Fuzzy
Pattern - trapezoidal pertinence function (LFP-tr) é descrita. O
método LFP-tr aqui proposto é uma extensão do método LFP
desenvolvida por [4], que originalmente utilizou as funções

2) Álbum de Pulmão: Para verificar a aplicação do vetor
de caracterı́stica proposto no domı́nio de imagens médicas,
a segunda base de imagens utilizada pertence a um conjunto
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de imagens de tomografia computadorizada de alta resolução
de exames torácicos focados em pulmão [12]. A base de
imagens está dividida em um total de seis classes distintas,
de acordo com a patologia detectada: enfisema, consolidação,
vidro fosco, favo de mel (ou faveolamento), espessamento
e normal. Na Fig. 3 uma amostra de cada classe citada
anteriormente é exemplificada.

Figura 3: Exemplos de texturas presentes no álbum de Pulmão (a) enfisema (b)
consolidação (c) espessamento (d) faveolamento (e) normal (f) vidro fosco [12].

Cada classe de imagens possui 451 amostras distintas,
totalizando assim em 2706 imagens utilizadas no processo de
classificação e extração de caracterı́sticas. Diferentemente da
base de imagens de Brodatz, as amostras possuem um tamanho
fixo de 64×64 pixels.
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O grau de pertinência µ̂g(i,j) do pixel central definido pela
vizinhança W × W é dado pela média ponderada dos valores
de pertinências de cada pixel. Tal grau de pertinência define o
cógigo LFP que reflete a estrutura do micropadrão dentro da
vizinhança considerada.
Neste trabalho propomos a extensão da metodologia de [4]
para a função de pertinência trapezoidal simétrica, ao que
chamamos de Local Fuzzy Pattern - Trapezoidal (LFP-tr), que
possui um aspecto semelhante a função de pertinência triagular
simétrica. Para analisar matematicamente a função trapezoidal,
a representação matemática e gráfica do número fuzzy trapezoidal é apresentada na Eq. 2 e na Fig. 4, respectivamente:
 x−a
se a ≤ x < m

m−a ,



 1,
se m ≤ x ≤ n
ϕA (x) =
(2)
b−x
,
se n < x ≤ b


 b−n

 0,
caso contrário

B. Método Local Fuzzy Pattern usando função trapezoidal LFP-tr para extração de caracterı́sticas de textura
A abordagem utilizada neste trabalho chama-se Local Fuzzy
Pattern (LFP), proposta inicialmente por [4], que apesar de
receber a mesma nomenclatura do método proposto por Caponetti et al. (2006), se diferencia pelo fato de uma função de
pertinência estar diretamente responsável pelo código LFP.
Tal metodologia é baseada na teoria fuzzy, porém sem o
uso de regras fuzzy. Os pixels são interpretados como números
fuzzy e a vizinhança como um conjunto fuzzy.
Tratando os nı́veis de cinza de um pixel como números fuzzy
é possı́vel incorporar a sua variabilidade inerente aos conceitos
fuzzy, fornecendo assim uma metodologia mais apropriada
para tratar imagens digitais. O fato de a abordagem utilizada se
basear em números fuzzy ao invés de conjuntos fuzzy implica
diretamente no custo computacional da metodologia.
A representação por números fuzzy é paramétrica e a
definição de uma função de pertinência apropriada é heurı́stica
e aberta a diversas possibilidades. A definição das funções
de pertinência baseia-se nas propriedades da vizinhança do
micropadrão W × W e do pixel central g(i, j) em uma
imagem digital. Cada distribuição de nı́veis de cinza dentro da
vizinhança é considerada um conjunto fuzzy devido ao grau
de incerteza gerado pelos processos de aquisição ou ruı́dos
imprevisı́veis que podem afetar uma imagem [4].
O grau de pertinência do pixel central g(i, j) para o micropadrão definido pela vizinhança W × W é apresentado na Eq.
1:
PW PW
l=1 [fg(i,j) P (k, l)]
µ̂g(i,j) = k=1
(1)
PW PW
k=1
l=1 P (k, l)
onde fg(i,j) é a função de pertinência que irá gerar os valores
das pertinências em relação ao pixel central, e P (k, l) é a
matriz de pesos para a vizinhança A(k, l) com a mesma
dimensão W × W .

Figura 4: Representação gráfica da função de pertinência trapezoidal [4].

Partindo do fato de que se trata de um trapézio simétrico,
ou seja, m − a = n − m = b − n = δ, e colocando todos os
valores em função de m, temos:
a = m − δ; n = m + δ; b = m + 2δ

(3)

sendo δ o espalhamento do número fuzzy.
Realizando as substituições em (2), obtemos:
v1 =

v2 =

x − (m − δ)
x−m
x−a
=
=1+
m−a
m − (m − δ)
δ

(m + 2δ) − x
x−m
b−x
=
=2−
b−n
(m + 2δ) − (m + δ)
δ

(4)

(5)

Considerando que os valores da função de pertinência podem assumir os valores [0,1], uma função trapezoidal simétrica
pode então ser definida como:
fg(i,j) = max(min(min(v1, v2), 1), 0).

(6)

Substituindo os valores de v1 e v2, temos:



  
x−m
x−m
fg(i,j) = max min min 1 +
,1 ,0
,2 −
δ
δ
(7)
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onde x e m representam a vizinhança analisada A(k, l) e o
pixel central g(i, j), respectivamente.
A função de pertinência trapezoidal gera valores no intervalo [0, 1], sendo necessária a conversão para um esquema
de nı́vel de cinza de 8 bits, os graus de pertinência são
multiplicados por 255 e arredondados ao fim. O histograma
do LFP-tr, assim como as demais funções analisadas, possuem
256 bins (quantidade de valores representados no histograma
e que variam entre 0 e 255).
As matrizes de peso de tamanho 3×3 e 5×5 possuem a
seguinte forma:


1 1 1


(8)
P (k, l) = 1 0 1
1 1 1


1 1 1 1 1


1 1 1 1 1



(9)
P (k, l) = 
1 1 0 1 1


1 1 1 1 1
1

1

1

1

1

C. Obtenção dos vetores de caracterı́sticas

O conjunto de amostras extraı́das da base de imagens de
texturas de Brodatz foi submetida ao extrator de caracterı́sticas
Local Fuzzy Pattern (LFP) [4] , utilizando as funções de
pertinência sigmoidal (LFP-s), triangular (LFP-t), gaussiana
(LFP-g), todas estas já utilizadas no trabalho referenciado,
acrescentando-se a função de pertinência trapezoidal (LFP-tr),
para posterior comparação de resultados.
Para as bases de imagens de textura, com diferentes tamanhos de amostras, foram aplicados os métodos LFP-s,
LFP-t, LFP-g e LFP-tr, gerando seus histogramas a partir
das distribuições de probabilidade dos códigos provenientes
dos descritores utilizados. Cada imagem passa então a ser
representada por um vetor de caracterı́sticas com 256 atributos.
D. Classificação das amostras
Após a extração das caracterı́sticas das imagens e da
obtenção dos vetores de caracterı́sticas, estes últimos são
classificados usando a distância Chi-quadrado [4], conforme
Eq. 10:
255

χ2 (P i, Qi) =

1 X (P i − Qi)2
2 i=0 (P i + Qi)

(10)

onde Qi é a frequência do nı́vel de cinza da amostra avaliada
e Pi a frequência do nı́vel de cinza da amostra do conjunto
que está sendo comparada com a amostra avaliada. Para cada
histograma de uma amostra gerado, a validação cruzada leaveone-out (forma particular de validação cruzada onde o número
de classificação é o número de exemplos, o classificador é
construı́do n vezes, utilizando os dados completamente no
treino e sendo custoso computacionalmente) é utilizada para
comparação com os histogramas das demais amostras (1109
outras amostras para o álbum de Brodatz), por exemplo.

Uma classificação é considerada correta se esta pertencer
à mesma classe da amostra para qual a menor distância foi
encontrada. Os resultados são armazenados em uma matriz
de confusão (o número de acertos, para cada classe, se localiza na diagonal principal M (Ci , Cj ), os demais elementos,
M (Ci , Cj ), para i 6= j, representam erros de classificação) e
a sensibilidade (resultados de classificação verdadeiros positivos) é então calculada de acordo com a Eq. 11.
TP
(11)
TP + FN
onde T P são os verdadeiros positivos e F N os falsos negativos.
S=

IV. R ESULTADOS E D ISCUSS ÕES
Nesta seção são apresentados os resultados experimentais
obtidos com o descritor LFP-tr comparado aos propostos por
[4] (LFP-s, LFP-t e LFP-g). As bases de imagens utilizadas
foram o álbum de Brodatz e o conjunto de amostras de
exames computadorizados com foco em pulmão, apresentados
anteriormente.
Pelo fato de o método utilizado ser paramétrico e a escolha
das funções ideais ser heurı́stica, é necessário definir os
parâmetros utilizados em cada descritor. Na função sigmoide
há a inclinação da curva representada por β, as funções
triangular e trapezoidal têm em comum o parâmetro δ que
define o espalhamento dos números fuzzy, e σ definindo o
desvio padrão na função gaussiana. A seguir são apresentados
os resultados e os parâmetros que propiciaram os melhores
resultados para todos os descritores.
A. Resultados para o álbum de Brodatz
As Tabelas I e II apresentam as sensibilidades obtidas
para a vizinhança de tamanho 3×3, enquanto as Tabelas III e
IV monstram os valores dos parâmetros utilizados. Os valores
em negrito representam o melhor valor de sensibilidade obtido
de acordo com o tamanho de amostra e seu correspondente
descritor.
Tabela I: Melhores valores de sensibilidade obtidos pelas funções analisadas utilizando
uma vizinhança 3x3.

3x3
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

45x45
81,622
71,802
77,297
72,252

50x50
86,306
78,018
82,432
74,685

55x55
90
79,459
83,964
80,541

60x60
91,802
82,883
86,847
84,144

65x65
92,973
86,667
88,829
85,766

Tabela II: Demais tamanhos de amostras analisadas utilizando a vizinhança 3x3 e os
valores de sensibilidade obtidas.

3x3
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

70x70
94,414
88,198
91,892
89,099

75x75
96,667
89,189
92,342
90,541

80x80
96,216
91,532
93,604
90,541

85x85
96,667
92,162
94,865
91,532

90x90
97,207
93,333
95,586
93,243

Comparando os resultados fica evidente que o aumento no
tamanho das amostras proporciona uma melhor classificação
das imagens. A função de pertinência sigmoidal (LFP-s)
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Tabela III: Parâmetros utilizados para obter os melhores valores de sensibilidade
utilizando uma vizinhança 3x3.

3x3
β (LFP-s)
δ (LFP-t)
σ (LFP-g)
δ (LFP-tr)

45x45
1,002
5,6
1,8
5,6

50x50
0,75
5,6
1,8
5,8

55x55
0,95
5,8
1,8
5,4

60x60
1,05
5,65
1,55
5,4

65x65
0,9
5,65
1,65
5,6

Tabela IV: Valores de parâmetros e seus respectivos tamanhos de amostra.

3x3
β (LFP-s)
δ (LFP-t)
σ (LFP-g)
δ (LFP-tr)

70x70
0,71
5,65
1,8
5,4

75x75
0,75
5,6
1,8
5,8

80x80
0,75
5,8
1,8
5,3

85x85
0,725
5,72
1,8
5,3

90x90
1,005
5,72
1,8
5,8

obteve os melhores valores de sensibilidade dentre todos os
tamanhos de amostras comparados, chegando a superar em
mais de 6% o segundo melhor valor de sensibilidade, no caso
da amostra de tamanho 75×75 do álbum de Brodatz. Observase que a função trapezoidal mostrou-se mais eficiente que a
função triangular em alguns tamanhos de amostras.
As Tabelas V e VI apresentam os valores de sensibilidade
obtidos para a vizinhança de tamanho 5×5:
Tabela V: Melhores valores de sensibilidade obtidos pelas funções analisadas utilizando
uma vizinhança 5x5.

5x5
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

45x45
66,036
60,541
68,649
60,27

50x50
72,432
67,207
73,874
66,396

55x55
76,757
71,892
77,568
72,883

60x60
81,892
75,225
79,73
77,207

65x65
85,225
79,369
85,315
80,541

Tabela VII: Parâmetros utilizados para obter os melhores valores de sensibilidade
utilizando uma vizinhança 5x5.

5x5
β (LFP-s)
δ (LFP-t)
σ (LFP-g)
δ (LFP-tr)

45x45
0,9
5,8
1,1
5,8

50x50
0,9
5,8
1,1
5,8

55x55
0,9
5,8
1,1
5,8

60x60
0,9
5,7
1,1
5,4

65x65
0,9
5,8
1,1
5,8

Tabela VIII: Demais valores de parâmetros e seus respectivos tamanhos de amostra.

5x5
β (LFP-s)
δ (LFP-t)
σ LFP-g
δ (LFP-tr)

70x70
0,9
5,72
1,15
5,35

75x75
0,9
5,8
1,1
5,3

80x80
0,9
5,8
1,1
5,35

85x85
0,9
5,8
1,1
5,65

90x90
0,95
5,8
1,1
5,8

B. Resultados para o álbum de pulmão
A base de imagens de pulmão se divide em seis classes distintas, cada classe representando um tipo diferente
de laudo médico, os possı́veis laudos são: 1 - enfisema;
2 - consolidação; 3 - espessamento; 4 - faveolamento; 5 normal; 6 - vidro fosco. Para cada classe de imagens foram
selecionadas 451 amostras de tamanho único de 64×64 pixels,
num total de 2706 amostras. Aplicando os descritores LFPs, LFP-t, LFP-g e LFP-tr, os valores de sensibilidade foram
obtidos e apresentados nas Tabelas IX e X seguidos dos valores
de parâmetros utilizados.
Tabela IX: Valores de sensibilidade obtidos para vizinhança 3×3.

3x3
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

64x64
80,377
65,965
66,408
64,339

Tabela VI: Demais tamanhos de amostras analisadas utilizando a vizinhança 5x5 e os
valores de sensibilidade obtidas.

5x5
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

70x70
88,018
81,441
86,216
84,234

75x75
89,73
85,856
88,378
85,946

80x80
92,523
86,937
91,351
87,387

85x85
93,694
88,468
92,072
89,189

90x90
95,045
89,82
92,523
90,721

Os valores de sensibilidade obtidos mostram que um aumento da vizinhança (de 3×3 para 5×5) não necessariamente proporcionou um melhor processo classificatório. Tanto
usando uma vizinhaça 3×3 quanto uma de 5×5, para todos os
descritores a sensibilidade aumentou de acordo com o aumento
do tamanho da amostra. Isso ocorreu porque é possı́vel coletar
um maior número de informações da textura.
Ainda é possı́vel notar que, a partir de amostras de tamanho
60×60, o descritor LFP-s (sigmoide) foi o que apresentou melhores valores de sensibilidade. Apesar de na maior parte dos
resultados do descritor proposto LFP-tr (trapezoidal) ter obtido
um desempenho um pouco melhor que o LFP-t (triangular),
e em alguns momentos um desempenho um pouco inferior,
pode-se observar que ambos apresentaram um desempenho
muito semelhante, inclusive, quando observados os parâmetros
encontrados para os melhores valores de sensibilidade, que na
maioria das vezes possuı́ram o mesmo valor de δ.

Na Tabela IX é possı́vel notar que o melhor valor de
sensibilidade foi obtido pelo descritor LFP-s (sigmoide), em
negrito. O descritor LFP-tr (trapezoidal) obteve o valor de
sensibilidade mais baixo, considerando uma vizinhança 3×3.
Tabela X: Parâmetros utilizados para obter os melhores valores de sensibilidade para
cada descritor, com uma vizinhança 3×3.

3x3
β (LFP-s)
δ (LFP-t)
σ (LFP-g)
δ (LFP-tr)

64x64
1,2
70
20
49

Já as Tabelas XI e XII definem os valores para uma
vizinhança 5×5 obtidos com o álbum de pulmão. É possı́vel
observar que o melhor valor de sensibilidade obtido foi pelo
descritor LFP-s, sendo o LFP-tr o segundo melhor resultado.
O descritor que apresentou o desempenho mais baixo foi o
LFP-g, ao contrário do álbum de Brodatz, que este descritor
apresentou o segundo melhor desempenho na maioria dos
experimentos realizados. Na tabela dos parâmetros, diferentemente dos parâmetros encontrados para o álbum Brodatz, é
possı́vel ver que os valores de δ encontrados para a função
triangular foi bem diferente da trapezoidal.
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Tabela XI: Valores de sensibilidade para vizinhança 5×5.

5x5
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

64x64
74,759
63,895
63,303
64,929

Tabela XII: Parâmetros utilizados para obter os melhores valores de sensibilidade, com
uma vizinhança 5×5.

5x5
LFP-s
LFP-t
LFP-g
LFP-tr

64x64
7
52,5
20
27,5

✺✷

acima de 80%, o que pode ser considerado um resultado
promissor, já que o problema de identificação de patologias
em pulmão é de difı́cil caracterização.
Assim, o LFP mostra-se sensı́vel à função de pertinência
utilizada e também aos parâmetros para definição dessas
funções. O maior poder discriminatório dos conjuntos e
números fuzzy mostrou ser uma boa forma de analisar,
reconhecer e classificar micropadrões presentes em imagens
digitais e na aplicação médica.

R EFER ÊNCIAS
V. C ONCLUS ÃO
Este artigo apresentou um novo descritor, chamado LFP-tr,
que é uma extensão da função LFP proposta por [4], para a
função de pertinência trapezoidal. Para validar o desempenho
deste descritor, foram realizados experimentos em duas bases
de imagens, e os valores de sensibilidade de todas as funções
de pertinência, quando aplicados sobre a base de imagem de
Brodatz, foram muito satisfatórios, sendo superiores a 90% em
tamanhos de amostras maiores. Observa-se pelos resultados
que o descritor proposto obteve desempenho muito semelhante
ao LFP-t. Também foi possı́vel verificar que o descritor LFPs mostrou-se mais adequado para a maioria das amostras, e
que tanto o LFP-tr quanto o LFP-t e o LFP-g variaram no
ranking de desempenho. Analisando o desempenho do LFP
para todas a funções de pertinência, é possı́vel observar que
o método não se comporta bem para amostras pequenas, com
tamanho inferior a 60×60, e que o uso de uma vizinha menor
(no caso a de 3×3) permitiu que caracterı́sticas de textura mais
significativas fossem extraı́das. Assim, ressalta-se a premissa
de que a escolha do tipo de extrator, do tipo de função e dos
parâmetros utilizados muda de acordo com a base de imagens
analisadas.
Os valores obtidos de sensibilidade com a base de pulmão
para o LFP-tr foram consideravelmente inferiores aos obtidos
com o álbum de Brodatz para um tamanho de amostra semelhante, mas o descritor LFP-s apresentou uma sensibilidade
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Resumo—Chromosome analysis is an important procedure
to detect genetic diseases. However, the process of identifying
chromosomes can be very time consuming since they are selected
manually. In an automated chromosome analysis system, the
thresholding step is often used to identify individuals or cluster
of chromosomes. This paper provides a review of threshold
techniques in literature applied to chromosome segmentation.
We have implemented fifteen methods, which are divided into
four categories: clustering, entropy, histogram and local based
methods. The techniques were evaluated with CRCN-NE and
BioImLab datasets, consisting of 112 images, using the metrics
of accuracy, precision, MCC and sensitivity. Results have showed
that clustering algorithms achieved better results for both bases.
A post processing step was also applied, increasing the quality
of results. We could observe that the image acquisition process
has a significant impact on the algorithm choice.

I. I NTRODUÇÃO
Cromossomos são estruturas presentes em todas as células
nucleadas de todos os organismos vivos. Em sua vasta aplicação, a análise cromossômica é uma importante ferramenta
na estimativa da dose absorvida por um indivíduo exposto à
radiação ionizante (dosimetria). No caso de exposição excessiva a essas radiações, é importante uma avaliação rápida
e precisa da estimativa dessa dose para que a equipe médica
defina qual estratégia é mais eficiente no tratamento. A técnica
de análise de dicêntricos tem sido utilizada na análise de dose
absorvida [1]. Esta técnica demanda muito tempo, quando
realizado manualmente, e os sistemas automatizados são escassos e custosos [2]. Além disso, a experiência e habilidade do
profissional citogeneticista é um fator importante para a correta
classificação das aberrações, o que torna a análise subjetiva [3].
A maioria dos laboratórios de citogenética executam a análise de cromossomos de forma manual [4]. No Centro Regional
de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE), no Brasil, o
processo de análise cromossômica é feito manualmente; i.e.,
um especialista por meio de um microscópio óptico analisa
ao menos 500 células em metáfase (fase do ciclo celular em
que os cromossomos são visíveis) por cada amostra irradiada,
contabilizando a frequência de aberrações cromossômicas encontradas em cada metáfase. Este processo leva um tempo
aproximado de 5 dias para avaliar cada indivíduo, mais 3 a

4 dias para a preparação das amostras e produção de lâminas
[5]. Esses aspectos motivam o uso de sistemas computacionais
para automatizar e dinamizar a análise cromossômica.
Em sistemas automatizados, é muito importante que os
cromossomos estejam destacados do fundo da imagem para
permitir que o sistema faça algumas análises, tais como,
contar se o número de cromossomos esperado está presente
ou verificar as diferentes formas ou tipos de cromossomos.
Este artigo tem como objetivo revisar técnicas de thresholding, que é uma abordagem usada para destacar objetos na
imagem, aplicadas na segmentação de imagens de cromossomos. Este trabalho avalia 15 algoritmos de binarização,
que representam quatro categorias da literatura: agrupamento,
baseada em entropia, método baseado em histograma e local.
Para avaliar os algoritmos foram utilizadas as métricas MCC,
precisão, sensibilidade e acurácia em duas bases de imagens
com diferentes características quanto a presença de ruídos, iluminação e contraste. Além disso, este artigo contribui desenvolvendo um algoritmo de pós-processamento para melhorar
a qualidade da segmentação, eliminando ruídos residuais dos
algoritmos de binarização.
A. Trabalhos relacionados
Várias pesquisas têm sido realizadas para desenvolver um
sistema computacional que auxilie na análise cromossômica.
Kurtz et al. [6] aplicaram técnicas de visão computacional
como suavização, realce de contraste, dilatação e limiarização para segmentar os cromossomos, visando auxiliar o
geneticista na análise da forma do cromossomo, não avaliando/comparando métodos de binarização existentes. Poletti
et al. [7] fizeram uma comparação com imagens segmentadas
manualmente, entre uma variedade de métodos de limiarização
voltados para segmentação de imagens de cromossomos, concluindo que métodos que possuem limiarização local obtêm
melhor desempenho, por se adaptarem melhor a variações do
fundo da imagem. Porém essa comparação é feita em apenas
uma base de imagens e não há etapa de pós-processamento.
Em 2015, Kurtz et al. [2] criaram um software que permite
ao usuário segmentar a imagem e identificar os cromossomos
utilizando correlação de padrões de banda, porém ele não
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aborda a avaliação de métodos de binarização presentes nesse
artigo.
II. A LGORITMOS DE B INARIZAÇÃO
Binarização, ou limiarização, é a conversão de uma imagem
originalmente em tons de cinza para uma imagem binária (com
dois tons), geralmente preto e branco.
A maior dificuldade na aplicação da limiarização é a definição do valor do limiar. No survey de Sezgin e Sankur [8]
foi desenvolvido uma taxonomia voltada para algoritmos de
binarização, onde foram definidos seis grupos ou categorias de
acordo com as informações que eles exploram na imagem. Os
15 algoritmos avaliados neste artigo são baseados em quatro
dessas categorias como mostra a Tabela I, são elas: i. métodos
de agrupamento: a ideia principal desses métodos consiste em
separar os pixels (níveis de cinza), em grupos de acordo com
as características similares que eles possuem; ii. baseados em
entropia: nesta categoria a ideia é explorar a distribuição da
entropia dos níveis de cinza em uma imagem; iii. métodos
baseados em formas de histograma: esses métodos encontram
o limiar com base nas propriedades de forma do histograma;
iv. métodos locais: um limiar é calculado para cada região
da imagem, levando em consideração apenas os pixels da
vizinhança.
Tabela I: Algoritmos divididos em categorias
Métodos baseados em agrupamento

Otsu
Riddler
K-means
Seleção Iterativa

Métodos baseados em entropia

Kapur
Pun
Johannsen
Sahoo

Métodos baseados em formas de histograma

Two Peaks
Mean gray level
Percentage of black

Métodos locais

Bernsen
Niblack
Sauvola
White

Os algoritmos Seleção iterativa, Mean gray level e Percentage of black não foram categorizados no survey mas foram
classificados nesse trabalho como algoritmo de agrupamento e
algoritmos baseados na forma do histograma, respectivamente.
Abaixo, são descritos os algoritmos em cada categoria.
A. Métodos baseados em agrupamento
Otsu é caracterizado por ser não parametrizado e não
supervisionado [9]. O limiar ótimo é escolhido minimizando
a soma ponderada das variações dentro das classes, primeiro
plano e fundo da imagem. Nesse método, a minimização das
variações é equivalente à maximização da dispersão/variância
entre as classes [8].
O Algoritmo de Riddler é baseado num esquema iterativo
que mistura modelos de duas classes gaussianas. Um novo
limiar Tn é escolhido a cada iteração baseado na média do
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primeiro plano e do fundo da imagem. As iterações são
interrompidas quando o módulo da diferença entre o valor
do limiar de duas iterações seguidas |Tn − Tn+1 | se torna
suficientemente pequeno, definindo dessa forma o valor do
limiar [10].
O algoritmo K-means [11] é um algoritmo simples de aprendizagem não supervisionado. A ideia principal é definir um
número k de centroides, um para cada grupo. Em seguida, cada
dado (nesse caso pixel da imagem) é analisado e associado
ao centroide mais próximo a ele até que não tenha nenhum
dado pendente formando os primeiros grupos. Em seguida os
k centroides são recalculados e os pixels devem ser novamente
associados com os k centroides mais próximos a eles. Esses
passos são repetidos até que os centroides não se movimentem
mais.
O método de Seleção iterativa (IS) [12] é um processo
iterativo para encontrar o limiar ótimo. O método assume,
arbitrariamente, um valor inicial para o limiar e refina esse
limiar de acordo com os níveis de cada classe. Inicialmente o
valor de cinza médio é atribuído ao limiar e com base nesse
limiar são coletadas estatísticas dos níveis binários (preto e
branco) das classes. A partir disso, calcula-se a média da escala
de cinza para os pontos abaixo do limiar Tb da mesma forma
para os pontos acima do limiar To .
B. Métodos baseados em entropia
O algoritmo de Kapur [7] considera que a imagem contém
duas fontes de sinais diferentes e que ela é resultado de
duas distribuições de probabilidade. Então, para obter o limiar
ótimo a entropia total de cada imagem particionada (primeiro
plano e fundo) é calculada e em seguida, é feita a maximização
da entropia entre o primeiro plano (HB ) e o fundo (HW ).
O algoritmo de Pun [13] considera o nível de cinza do histograma como estatisticamente independente. O limiar ótimo
é calculado maximizando o limite superior das somas das
entropias a posteriori dos pixels do primeiro plano da imagem
mais a dos pixels do plano de fundo da imagem.
No algoritmo de Johannsen [14], o objetivo é dividir a imagem minimizando a interdependência entre os níveis de cinza.
Para isso, igualmente aos algoritmos de Kapur e Pun, são
calculadas a entropia dos pixels pretos (HB ) e separadamente,
a entropia dos pixels brancos (HW ).
O algoritmo Sahoo [15] utiliza a entropia de Reny para
encontrar o limiar ótimo. Esse método usa duas distribuições
de probabilidade (objeto e fundo) derivados da imagem original em níveis de cinza, incluindo o método da soma das
máximas probabilidades (Kapur) e o método entrópico de
correlação. Considere p0 , p1 , p2 , ...p255 como a distribuição de
probabilidade para cada nível de cinza. Desta distribuição de
probabilidade, duas distribuições são derivadas, uma delas é a
distribuição da classe do objeto e a outra distribuição da classe
do fundo.
C. Métodos baseados em formas de histograma
A utilização do histograma para determinar o limiar é uma
técnica bem comum. Foi observado que quando há um vale
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entre dois picos no histograma, o limiar é facilmente encontrado. O método que utiliza essa característica do histograma
é denominado Two peaks (TP) [12]. Esse método pode ser
dividido basicamente em dois passos: encontrar os dois picos
e encontrar o menor ponto entre eles.
A técnica Mean gray level (MGL) [16], ou nível de cinza
médio, soma todos os valores de todos os pixels da imagem,
calculando a média deles obtendo assim o limiar. Em outras
palavras, o limiar é definido pelo valor médio do histograma
em tons de cinza. A aplicação do Mean gray level faz com que,
aproximadamente, metade dos pixels da imagem se tornem
pretos e metade se tornem brancos.
O algoritmo Percentage of black (ou, porcentagem de preto)
[12] calcula o limiar, com auxílio de um histograma que,
nesse contexto, é um vetor com mesmo número de dimensões
de uma imagem em níveis de cinza. Multiplicando-se um
histograma pela quantidade de pixels total da imagem pode-se
obter o número total de pixels pretos. Para encontrar o limiar
conta-se o número de pixels consecutivamente a começar do
pixel 0 do histograma até atingir o número desejado de pixels
pretos. O limiar é o nível de cinza associado ao último pixel
contado.
D. Métodos locais
O método de Bernsen [17] utiliza o valor do contraste local
para definir os limiares. Esse algoritmo calcula a média entre o
valor mínimo (Imin) e o máximo (Imax) de níveis de cinza
que pertencem à vizinhança do pixel. Porém, a atribuição do
limiar ótimo é baseada no valor de contraste local.
A ideia do algoritmo de Niblack [18] é encontrar o limiar
com relação ao contraste da vizinhança. Para isso é feita uma
varredura na imagem com uma janela de tamanho N xN e
para cada pixel da imagem é calculada a média µ(x, y) e o
desvio padrão σ(x, y) da vizinhança contida dentro da janela.
O algoritmo de Sauvola é um melhoramento do método
de Niblack. O algoritmo de Sauvola difere na contribuição
do desvio padrão ao resultado sendo ideal quando há uma
má distribuição da iluminação na imagem. Quando há muito
ruído na imagem, o limiar é reduzido [8]. Ele adiciona um
novo parâmetro ao cálculo do limiar chamado faixa dinâmica
do desvio padrão. A inclusão desse parâmetro diminui a
sensibilidade relacionada ao peso do método Niblack, porém
torna o algoritmo sensível ao novo parâmetro [18].
O algoritmo de White [19] é um pouco mais simples que
os citados acima, pois realiza uma simples comparação do
valor do tom de cinza do pixel com a média dos tons de
cinza dos seus vizinhos. Na aplicação deste trabalho, se o
pixel é significativamente mais claro que a média, ele pertence
à classe dos cromossomos, senão pertence ao fundo.
III. M ETODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho é usada para segmentar e comparar vários algoritmos de limiarização aplicados
na segmentação de imagens de cromossomos. Este processo é
dividido em quatro etapas: i. Seleção da imagem de cromossomos de entrada; ii. Segmentação; iii. Pós-processamento; iv.

Avaliação dos resultados. As etapas são descritas nas próximas
Subseções. O fluxograma abaixo mostra a relação entre as
etapas, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma do processo de segmentação

A. Base de imagens
Foram utilizadas duas bases de imagens com diferentes
características quanto iluminação, contraste e presença de
ruídos. A primeira base de imagem utilizada foi produzida e
disponibilizada pelo Laboratório de Dosimetria Biológica do
CRCN-NE, no Brasil. Ela é composta de 35 imagens (vide
Figura 2 (a)) de células em metáfase, que foram capturadas
através de um microscópio óptico, rotuladas por especialistas
e estão apresentadas no formato TIFF, com resolução de
2048 × 1536 pixels. Toda a base foi utilizada no trabalho.

(a)

(b)

Figura 2: Exemplo de imagem das bases: (a) CRCN-NE; (b)
BioImLab
A segunda base de imagem possui 162 imagens disponibilizadas pelo Laboratório de Imagiologia Biomédica (BioImLab)
do Departamento de Engenharia da Informação da Universidade de Padova, localizado na Itália [20]. (vide Figura 2
(b)). Neste trabalho foram utilizadas 77 imagens, pois algumas
células possuem mais de uma imagem capturadas de diferentes
ângulos. Todas com suas respectivas imagens com segmentação ideal, feitas manualmente. As imagens foram capturadas
por meio de um microscópio óptico após terem sido corados
com quinacrina (Bandeamento Q). As imagens apresentam
formato JPG, com tamanho de 768x576 e resolução de 8
bits/pixels.
B. Segmentação
Na etapa de segmentação foram utilizados os 15 algoritmos
de binarização (descritos no Seção II). Esses algoritmos são
bem conhecidos, mas com exceção do algoritmo de Otsu e
K-means, no nosso conhecimento, eles não foram aplicados
no contexto de segmentação de cromossomos.
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C. Pós-processamento

E. Escolha de Parâmetros

O objetivo desta etapa é eliminar os pequenos ruídos que
permaneceram ou foram geradas na binarização. As técnicas
utilizadas para redução de ruídos foram o filtro gaussiano e a
operação morfológica de abertura. O filtro gaussiano foi usado
para suavizar a imagem e apagar os pequenos detalhes da
imagem. A operação de abertura utilizado para remover os
pequenos ruídos que surgiram na segmentação da imagem,
sem alterar as propriedades de forma do cromossomos, foi
aplicado após a aplicação do filtro gaussiano. Os parâmetros
testados no pós-processamento foram o tamanho da janela
do filtro gaussiano (3,9 e 15) e a tamanho do elemento
estruturante da abertura (5,7 e 9). O algoritmo foi executado
9 vezes com a combinação desses parâmetros. O elemento
estruturante utilizado tem a forma elíptica, por ser mais
próximo ao formato de um cromossomo.

Dos 15 algoritmos testados, quatro deles possuem parâmetros (Bernsen, Niblack, Sauvola e K-means). Nesse experimento, exploramos diferentes parâmetros dentro de um
intervalo predefinido e escolhemos a melhor configuração
baseada nas métricas descritas na Seção III-D.
Foram variados dois parâmetros do algoritmo de Bernsen,
tamanho da janela (9,15 e 31) e valor do contraste (5, 10, 15
e 20). O algoritmo foi executado 12 vezes com a combinação
desses parâmetros.
O algoritmo de Niblack foram variados o tamanho da janela
(9, 15 e 31) e o peso (-0.8, -0.2, 0.2 e 0.8) combinados 2 a 2,
também foi executado 12 vezes.
No algoritmo Sauvola, apenas o tamanho da janela (9, 15 e
31), sendo executados 3 vezes.
O algoritmo de K-means também foi executado 3 vezes com
os valores de k igual 3, 5 e 7 em cada execução. O número
máximo de iterações utilizado foi de 10 iterações.

D. Avaliação dos resultados
A avaliação de segmentação foi realizada utilizando as métricas a seguir: acurácia, sensibilidade, precisão e coeficiente
de correlação de Matthews.
A acurácia expressa pela quantidade de pixels classificados
corretamente em relação ao total de pixels total, como mostra
a Equação 1:
Acurácia =

TP + TN
TP + TN + FP + FN

(1)

A sensibilidade representa a quantidade de pixels classificados corretamente em relação aos pixels rotulados pelo especialista [21], sendo definida matematicamente pela Equação
2:
Sensibilidade =

TP
TP + FN

(2)

A Precisão, também chamada de predição de valores positivos (Positive Predictive Value - PPV), é a quantidade de
pixels classificados como sendo cromossomos, sobre o número
total de pixels que o algoritmo identificou como cromossomo,
conforme Equação 3.
Precisão = PPV =

TP
TP + FP

(3)

O coeficiente de correlação de Matthews (MCC) é considerado
uma boa métrica para avaliar a similaridade entre classificações binárias [7]. Diferente das métricas citadas acima,
compreende um intervalo entre -1 e +1. O valor -1 indica
total desacordo entre as imagens, e o valor +1 indica total
combinação entre elas. Quando o coeficiente de correlação é
igual a 0 significa que há aleatoriedade na predição dos valores
[22]. Pode ser calculado pela Equação 4 abaixo.

MCC = p

TP × TN + FP × FN
(TP + FP)(TP + FN)(TN + FP)(TN + FN)

(4)

IV. R ESULTADOS
A. Avaliação de parâmetros
Para o algoritmo de Bernsen, na base do CRCN, o contraste
exerce maior influência na qualidade da imagem com relação
à acurácia, precisão e MCC, porém o tamanho da janela
teve maior impacto na sensibilidade. Diferente da base obtida
do BioImLab, o tamanho da janela teve mais influência nas
métricas utilizadas do que o contraste, provavelmente pelo
fato de as imagens possuírem pouca variação de luminosidade e menor presença de ruídos. A variação de parâmetros
no algoritmo de Niblack mostra que apenas o aumento do
tamanho da janela está diretamente relacionado à melhora
nas taxas de sensibilidade, precisão e MCC em ambas as
bases. O parâmetro tamanho da janela do algoritmo de Sauvola
influenciou o resultado de todas as métricas ao aumentar o
tamanho da janela apenas na base do CRCN. No algoritmo
de K-means, o número de grupos, k = 3, obteve a melhor
performance em todas as métricas, exceto para a sensibilidade
a qual obteve o valor ligeiramente inferior.
B. Segmentação
A análise de segmentação foi realizada para base de imagens
CRCN e BioImLab. A Figura 3 ilustra a segmentação de
técnicas de limiar para uma imagem da base do CRCN.
A Figura 3(a) mostra a imagem original e a Figura 3(b)
mostra a imagem rotulada por especialistas. As Figuras 3(a)(j) mostram o resultado da segmentação dos algoritmos Otsu,
Mean Gray Level, Kapur, Pun, Ridler, Two Peaks, Seleção
iterativa e K-means, respectivamente. Pode-se notar, na Figura
3, que a segmentação obtida pelo algoritmo de Otsu foi a
mais próxima da segmentação ideal, com alguns ruídos, mas
preservando as regiões dos cromossomos. A segmentação de
Mean gray Level, na Figura 3(c), por exemplo, possui menos
falsos positivos, mas alguns cromossomos foram perdidos no
processo de segmentação. Os algoritmos de Kapur e Pun,
representados na Figura 3(e) e (g), respectivamente, não conseguiu obter a segmentação da imagem corretamente, para esta
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Figura 3: Exemplo de segmentação de uma imagem para cada técnica de limiarização (a) Imagem original (Base CRCN-NE);
(b) Segmentação ideal; (c) Otsu; (d) Mean Gray Level; (e) Kapur; (f) Pun; (g) Ridler; (h ) Two Peaks; (i) Seleção iterativa; (j)
K-means.
imagem analisada. As demais técnicas não foram mostradas na
Figura 3 porque eles tiveram resultados ruins para a imagem
do exemplo, retornando uma imagem completamente preta.
A Tabela II mostra os algoritmos analisados e seus respectivos valores de MCC, precisão, sensibilidade e acurácia obtidos
na base do CRCN sem pré-processamento. O algoritmo de
Otsu alcançou o melhor resultado para esta base. Note que os
valores de MCC e precisão não foram muito altos, isso ocorreu
provavelmente pela presença de ruídos na base do CRCN.
Tabela II: Resultados da segmentação base CRCN
Algoritmos MCC

Precisão

Sensibilidade

Acurácia

Otsu
K-means
Kapur
IS
Bernsen
PB
TP
MGL
Sahoo
Niblack
Pun
Sauvola
Riddler
White
Johannsen

45.8%(0.15)
44.5%(0.23)
38.1% (0.23)
48.3%(0.31)
31.9%(0.17)
18.3%(0.05)
30.5%(0.30)
38.7%(0.33)
28.7%(0.21)
5.2%(0.01)
3.9%(0.01)
3.3%(0.00)
21.2%(0.29)
18.2%(0.31)
11.9%(0.31)

88.3% (0.15)
86.6%(0.17)
73.9% (0.40)
47.4% (0.32)
71.5%(0.08)
98.3% (0.02)
75.1%(0.35)
25.3%(0.28)
13.9%(0.29)
90.7%(0.05)
99.9%(0.00)
91.8%(0.04)
7.7%(0.19)
0.4%(0.01)
2.5%(0.15)

97.3% (0.01)
95.6%(0.05)
97.1%(0.01)
97.7% (0.01)
93.9%(0.07)
91.2%(0.00)
88.2%(0.13)
97.6%(0.01)
97.6%(0.01)
67.4%(0.02)
51.8%(0.03)
48.2%(0.01)
97.6%(0.01)
97.8%(0.01)
97.8%(0.01)

61.7%(0.13)
58.4%(0.20)
50.4% (0.29)
44.2%(0.27)
43.7%(0.14)
39.9%(0.05)
39%(0.26)
28.6%(0.24)
22.4%(0.26)
16.6%(0.01)
14.1%(0.02)
10.7%(0.01)
9.5%(0.17)
2.1%(0.04)
1.2%(0.07)

Na base de imagens do BioImLab, os resultados ligeiramente diferentes, provavelmente por causa das diferentes características existente entre as bases de imagens como contraste, iluminação e excesso de ruídos. Os melhores resultados
foram obtidos pelo algoritmo de K-means e Riddler.
Pode-se observar que os algoritmos de agrupamento obtiveram os melhores resultados em ambas as bases, com destaque
para o algoritmo de K-means considerado o melhor para a
base do BioImlab e o segundo melhor na base do CRCN.
Contudo, embora o K-means tenha obtido boa performance
em relação aos demais seu tempo de execução foi bem alto
em comparação ao tempo dos outros algoritmos. Isso pode

Tabela III: Resultados da segmentação base BioImLab
Algoritmos MCC
K-means
Riddler
Sauvola
Johannsen
Kapur
TP
Sahoo
SI
Otsu
MGL
White
Pun
PB
Niblack
Bernsen

78,8%(0,15)
65,9%(0,16)
68,4%(0,12)
67,5%(0,16)
65,7%(0,27)
62,8%(0,30)
50,3%(0,20)
41,2%(0,19)
38,9%(0,28)
36,1%(0,18)
19,1%(0,23)
18%(0,25)
16,1%(0,22)
10,5%(0,03)
3,5%(0,05)

Precisão

Sensibilidade

Acurácia

69%(0,25)
71,8%(0,09)
57,4%(0,17)
50,5%(0,21)
53,4%(0,26)
64,9%(0,34)
67,8%(0,32)
65,4%(0,35)
26%(0,22)
65%(0,35)
13,1%(0,22)
14,4%(0,27)
11,6%(0,19)
6,2%(0,02)
5,5%(0,02)

96,6% (0,07)
66,9% (0,09)
88,1% (0,04)
99,9% (0,004)
93,4%(0,22)
72%(0,38)
42%(0,12)
30,6%(0,13)
100%(0,36)
24,8%(0,12)
99,3%(0,01)
99,3%(0,02)
100%(0,23)
96,8%(0,02)
74,6%(0,05)

96,7%(0,03)
96,2%(0,03)
96,6% (0,03)
93,6% (0,05)
87,9%(0,25)
96%(0,20)
95,6%(0,02)
95,2%(0,02)
60,6%(0,36)
95%(0,02)
35%(0,25)
28,9%(0,25)
27%(0,23)
27,4% (0,06)
35,1% (0,08)

inviabilizar o uso desse algoritmo já que o tempo é fator
importante na estimativa da dose.
Por fim, notou-se que alguns algoritmos como Johannsen,
Sauvola e Otsu são mais sensíveis as diferentes características
das bases do que os demais avaliados. Isso quer dizer, que o
mesmo algoritmo apresentou resultados bem diferentes para
cada base de imagem.
C. Pós-processamento
Para melhorar a qualidade da segmentação, e remover os
ruídos que permaneceram, ou surgiram durante segmentação,
a etapa de pós-processamento foi criada utilizando o filtro
gaussiano com janela de tamanho 3x3 e a técnica morfológica
de abertura com elemento estruturante de tamanho 5 e forma
elíptica, obtendo um melhoramento de 4,31% na precisão,
1,11% no MCC e acurácia de 0,28%.
Na base do BioImLab a imagem resultante da segmentação
não possui pequenos ruídos então o não foi necessário a utilização de técnicas de pós-processamento. A Figura 5 mostra
um exemplo do resultado/eficácia na aplicação dos filtros na
etapa de pós-processamento.
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Figura 4: Comparação entre segmentação de Otsu e Otsu com
pós-processamento

Figura 5: Exemplo de uma imagem depois da segmentação (a)
e depois do pós- processamento (b)
V. C ONCLUSÃO
Este trabalho realiza um estudo na etapa de segmentação
de um sistema computacional para automatizar a análise
cromossômica. O estudo foi feito usando 15 algoritmos de
limiarização e uma etapa de pós-processamento, usando dois
conjuntos de dados: CRCN e BioImLab.
Foi constatado que os algoritmos de agrupamento (clustering) obtiveram melhor performance, sendo o algoritmo
de Otsu e K-means os melhores na base do CRCN e Kmeans e Riddler os melhores na base do BioImLab. Embora
o algoritmo de K-means tenha obtido bons resultados em
ambas as bases sua utilização pode se tornar inviável, em
termos de tempo de execução, principalmente quando aplicado
em imagens com grandes dimensões. os algoritmo de Otsu e
Riddler são mais rápidos que o K-means. Em geral, notou-se
que a forma de aquisição das imagens tem grande influência
nos resultados dos algoritmos, mas alguns algoritmos como
Johannsen, Sauvola e Otsu possuem maior sensibilidade às
variações das bases de imagens apresentando resultados bem
diferentes em cada base.
A etapa de pós-processamento desenvolvida neste trabalho
conseguiu melhorar a qualidade de segmentação dos melhores
algoritmos de limiarização da base de imagens do CRCN.
Assim, o estudo neste trabalho indica que, se aplicado em software futuro, ele pode auxiliar o citogeneticista na análise da
imagem cromossômica. Trabalhos futuros serão desenvolvidos
com a finalidade de detectar e separar cromossomos colados e
sobrepostos, para obter uma contagem mais precisa, além da
classificação do tipo de cromossomos.
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Abstract—The Misturograma-RNA is a recent technique for
color image segmentation, based on Color Mixture and Artificial
Neural Network, which has been applied only for binary
classification. This paper proposes to investigate if this technique
can be used for multiclass problems, as well as for any color
images. In this paper, we applied this approach for satellite image
segmentation, due to be a hard task for segmentation methods
and also to the great applicability in rural and urban areas.
The goal of this paper was to segment four classes from satellite
images: tree, soil, street and water. We also have generated a
satellite image database, extracted from Google Earth
from 10 cities of different countries, in 4 different scales (500m,
1000m, 1500m and 2000m). Our results show that the
Misturograma-RNA is a multiclass classifier technique and
surpassed two other classical literature classifiers, the SVM and
ANN, reaching over 93% of sensitivity.
Keywords—color image segmentation; multiclass image.

I.

INTRODUÇÃO

A segmentação de imagens coloridas é um desafio na Visão
Computacional, pois existem menos técnicas na literatura do
que as relativas ao processamento em nível de cinza.
Entretanto, imagens coloridas possuem mais informações do
que imagens em nível de cinza, permitindo investigar novas
relações entre os canais de cores.
O Misturograma [1] é uma técnica que se mostrou eficiente
para a segmentação de imagens coloridas. Utilizou, para isto,
duas combinações: a primeira foi a mistura de cores,
semelhante à decomposição das camadas de tintas em telas
artísticas; a segunda foi uma ponderação na sua equação,
fazendo uma analogia com a retina humana, que possui uma
variação na quantidade dos seus cones. O resultado dessa
combinação foi um método de quantização de cores em 256
planos ao longo do cubo RGB, adicionado de um classificador
gaussiano para a segmentação em nível dos pixels.
Porém, uma limitação do Misturograma é ser apropriado
para distinguir amostras de apenas duas classes, ou, mais
precisamente, dizer se um pixel é ou não pertencente à classe
treinada. Foi estatisticamente superior na segmentação de pele
humana frente a outras metodologias [2-5].
Baseado no Misturograma, tanto no seu potencial quanto na
sua limitação, foi proposta uma alteração do seu classificador
gaussiano por um classificador neural do tipo Perceptron Multi
Camadas (PMC), originando, assim, o Misturograma-RNA [6].

Esta nova proposta, também aplicada em imagens de pele
humana, mostrou-se mais eficiente na segmentação e
classificação do que o uso individual do Misturograma e da
Rede Neural Artificial (RNA).
Neste trabalho, o objetivo é investigar se o MisturogramaRNA pode ser utilizado para a segmentação de imagens
coloridas de mais de uma classe, ou seja, se pode ser utilizado
como classificador multiclasse. Por se tratar de um
classificador neural, tem-se a premissa da possibilidade de se
prototipar a RNA com mais de uma classe.
Para investigar esta premissa, foram realizados testes em
imagens de satélites, devido a sua aplicabilidade no auxílio à
resolução de problemas em diversas áreas, sendo um dos seus
principais focos o mapeamento geográfico, que busca a
localização de objetos específicos em áreas urbanas e rurais.
Nas áreas urbanas, o foco é a identificação de objetos como
casas e prédios [7-9], ruas e estradas [10-12] etc. Segundo [13],
utilizando-se imagens de satélites, é possível realizar diversas
tarefas, como o estudo e planejamento do crescimento urbano,
gestão de desastres, vigilância e segurança, sensoriamento
remoto, aplicações militares etc.
Em áreas rurais, as aplicações são direcionadas para o
monitoramento na agricultura [14], no crescimento de
plantações [15], na detecção de pragas, no desmatamento
ilegal, no monitoramento de rios, entre outros.
Segundo [16], novos estudos têm sido realizados para a
previsão de catástrofes ecológicas, atividades agrícolas,
poluição marítima, mudança climática, vigilância em geral,
mapeamento das zonas de desastre, planejamento de logística e
definição de vias de acesso para as operações de socorro, etc.
Este trabalho concentra-se em imagens coloridas de alta
resolução no espectro visível, extraídas do Google Earth, pois
são facilmente adquiridas e não possuem custo devido à
disponibilidade da nova geração de sensores, tais como:
IKONOS, EROS, OrbView, QuickBird, SPOT5, WorldView,
GeoEye, Pleiades, tornando-se essenciais para a detecção
automática de objetos geoespaciais [7].
Como objetivo de segmentação, foram escolhidas 4 classes:
árvores, solos (gramados e terra), ruas e água (rios e lagos). A
maior dificuldade é a complicada diferenciação entre regiões
de árvores e solo, principalmente em gramados, dificultando,
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assim, o processo de análise das imagens tanto manualmente, a
olho nu, como automaticamente, de forma computacional.
Para a realização dos testes, por não ter sido encontrado
disponível um banco de imagens de satélite com as classes
desejadas, foi construído um banco de dados de imagens reais
extraídas do Google Earth, de diferentes localidades do planeta
e diversas escalas em relação à altura da aquisição da imagem.
O foco do trabalho não é desenvolver uma técnica para
aplicações exclusivamente de satélites, pois, nestes casos,
depende muito de cada problema a ser resolvido, tipo de
imagem (quantidade de bandas, ruídos), diferentes técnicas etc.
As técnicas variam conforme a especialidade e afinidade de
cada autor, incluindo, mas não se limitando, a abordagens de
cor, forma, texturas, sistemas inteligentes, entropia etc.
Sendo assim, como o objetivo é investigar o desempenho
do Misturograma-RNA em aplicações multiclasses, os
resultados foram comparados com outros dois classificadores
consagrados da literatura, uma Rede Neural Artificial (RNA)
do tipo Perceptron Multi-Camadas (PMC) e uma Máquina de
Vetor Suporte (SVM).
II.

METODOLOGIA

Todas as implementações, simulações, testes e análises
estatísticas utilizaram a plataforma MATLAB. A Fig. 1 exibe
um diagrama das etapas realizadas para o desenvolvimento
deste trabalho.

✻✵
Para cada cidade, foram escolhidos 3 pontos para realizar a
captura da imagem. Para cada ponto, foram extraídas 4
imagens com altitude variável (500m, 1000m, 1500m e
2000m), permitindo, assim, realizar futuros testes com escalas
diferentes.
Cada imagem possui, obrigatoriamente, no mínimo as 4
classes utilizadas neste trabalho (árvore, solo, rua e água), com
dimensão de 1280x580 pixels e salvas no formato TIFF, para
não sofrerem nenhum tipo de compressão. Um exemplo de
imagem é exibido na Fig. 2.

Fig. 2. Imagem extraída de Berlim (Alemanha) com zoom de 500m.

Para cada imagem, será gerada manualmente uma imagem
de referência (ground truth), com auxílio de um editor de
imagens, atribuindo-se cores diferentes para cada classe e preto
para o restante. A Fig. 3 exibe um exemplo deste ground truth.

Fig. 3. Imagem ground truth: árvore (verde), solo (amarelo), rua (vermelho)
e água (azul); em preto são objetos que não são de interesse.
Fig. 1. Sequência das etapas deste trabalho.

A. Construção e disponibilização do banco de dados de
imagens de satélite
Este banco de dados foi criado para auxiliar futuras
pesquisas com imagens de satélite em visão computacional ou
áreas afins. É composto por 120 imagens coloridas de alta
resolução no espectro visível, extraídas pela ferramenta do
Google Earth, de 10 cidades de diferentes países, a saber:
Berlim (Alemanha), Buenos Aires (Argentina), Foz do Iguaçu
(Brasil), London (Canadá), Hong Kong (China), Londres
(Inglaterra), Veneza (Itália), Varsóvia (Polônia), Nova Iorque
(Estados Unidos) e Distrito de Colúmbia (Estados Unidos).
Esta diversificação de lugares é proposital, pois tem-se
como premissa que imagens adquiridas de forma bem
controlada (mesma região geográfica e mesmo satélite) têm
maiores probabilidades de encontrar um padrão e/ou correlação
entre as cores e textura das imagens. Portanto, pretende-se
investigar a correlação em diferentes regiões geográficas,
capturadas por diferentes satélites, o que influencia diretamente
a variação da cor e textura das imagens.

Para todas as imagens adquiridas, foram extraídas regiões
de cada classe, com tamanhos variados por meio de recortes
manuais, organizadas também pela escala. A Fig. 4 mostra
alguns exemplos dessas amostras.

a)

b)

c)

d)

Fig. 4. Amostras na escala de 500m: a) árvore; b) solo; c) rua; d) água.

✻✶
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Para a criação do banco, seguiu-se um protocolo,
padronizando-se, assim, desde a aquisição das imagens até a
nomenclatura dos arquivos e pastas. Para cada imagem, foi
criado um registro com diversas informações, sendo elas: nome
da cidade e do país, latitude e longitude (em graus), escala
(resolução: pixels/metro), nome do satélite e data de aquisição.
Todos os marcadores utilizados na ferramenta do Google
Earth foram salvos e estão disponíveis para acesso junto ao
banco. A estrutura final do banco pode ser observada na Fig. 5.
Banco de Dados
Imagens de Satélite

500m

Original

1000m

Recortada

1500m

Referência

Árvore

Por fim, o conjunto chamado Validação, com o restante das
amostras que não foram utilizadas no Treino e no Teste, ou
seja, os últimos 15% das amostras totais. Este grupo é utilizado
por técnicas de RNA, funcionando como critério de parada do
treinamento caso o erro comece a subir consecutivamente. Para
o SVM, este conjunto de Validação foi somado ao conjunto de
Treino, pois, assim como auxiliam o processo de treinamento
das RNA’s, seria injusto não auxiliarem também o SVM.

2000m

Amostras

Solo

Rua

Água

Fig. 5. Estrutura de pastas do banco de dados.

O banco está disponível para download
http://imagem.sel.eesc.usp.br/base/Satellite/Satellite.zip.

em

A Tabela I exibe a quantidade de amostras (pixels
individuais), disponíveis para cada classe (Árvore, Solo, Água
e Rua), de acordo com a altura que a imagem foi capturada
(zoom: 500m, 1000m, 1500m e 2000m).
TABELA I.

Para os experimentos deste trabalho, cada conjunto de
100% foi dividido em 3 novos conjuntos, também apresentados
na Tabela II. Um conjunto chamado Treino, com 70% das
amostras disponíveis, com a finalidade dessas amostras serem
apresentadas no processo de treinamento dos métodos. O
conjunto chamado Teste possui 15% das amostras que restaram
após serem selecionadas as 70% de Treino, ou seja, essas
amostras de teste não fizeram parte do treinamento. Isto
permitiu uma análise mais confiável estatisticamente, pois
avaliou se realmente os métodos treinados generalizaram o seu
conhecimento, sendo capazes de resolver problemas
semelhantes.

QUANTIDADE DE PIXELS POR ZOOM E POR CLASSE.

Ainda analisando a Tabela II, mesmo considerando o
menor quantitativo disponível, ou seja, o grupo do zoom de
2000m, que possui 429.507 amostras, este número mostrou-se
suficiente para realizar análises estatísticas confiáveis.
Com o total de amostras, foram realizados quatro
experimentos quantitativos (um para cada zoom disponível).
Para cada experimento, foram testados os três métodos: uma
rede neural do tipo PMC, que foi chamada de RNA-PMC; um
classificador SVM, e, por fim a proposta de investigação deste
trabalho, o Misturograma-RNA.
Uma das dificuldades do trabalho é a classificação dessas
amostras, pois, espacialmente, estão muito próximas, mesmo
sendo de classes diferentes. A Fig. 6 exibe a distribuição das
amostras com zoom de 500m das quatro classes no cubo RBG.

Na Tabela I, é contabilizado um total de 2.288.684 de
amostras (pixels) para o zoom de 500m, 822.213 para 1000m,
546.970 para 1500m e 429.507 para 2000m. Uma observação
importante é que, ao variar a altura de aquisição das imagens,
quanto mais distante é a altura, menores são os objetos, e isto
dificulta a seleção dos pixels correspondentes a cada classe,
pois, a olho nu, os objetos ficam tão pequenos que geram
dúvidas a qual classe pertencem.
B. Uso do banco de imagens de satélite neste trabalho
As amostras foram agrupadas por zoom, formando, assim,
quatro grupos, cada um referente a uma altura de aquisição da
imagem. O total de amostras por zoom pode ser encontrado na
primeira coluna da Tabela II, identificada como 100%.
TABELA II.

QUANTIDADE TOTAL DE AMOSTRAS (PIXELS) POR ZOOM.

Fig. 6. Distribuição das amostras com zoom de 500m no cubo RGB.
Árvore (verde), solo (amarelo), rua (vermelho) e água (azul).

Analisando-se a Fig. 6, observa-se que as amostras de
classes diferentes estão realmente muito próximas umas das
outras – em alguns casos, até misturadas e/ou sobrepostas.
Uma das vantagens do Misturograma-RNA frente aos
demais classificadores é que, antes de classificar, as amostras
são quantizadas em planos, e isto objetiva separar as amostras
de classes diferentes que estavam muito próximas no espaço.
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C. Misturograma-RNA
O Misturograma-RNA é dividido em duas fases: a primeira
fase é responsável pela quantização em planos; a segunda é
responsável pela classificação.

foram iniciados aleatoriamente com valores entre 0 e 1. Para o
treinamento, foi utilizado o algoritmo Backpropagation de
Levenberg-Marquardt. O valor para a taxa de aprendizagem foi
definido como 0,5, e a precisão requerida foi de 10-6.

Para quantizar em planos, considera-se os valores RGB do
pixel em análise, e isso é realizado pela equação 1.

Os detalhes da implementação das rotinas de validação
cruzada, referentes à escolha da melhor topologia (quantidade
de neurônios) de cada rede neural, podem ser encontrados no
trabalho original do Misturograma-RNA [6].

�=

#$%&'%(

(1)

)

que retorna um valor de “m” entre 0 e 255, indicando,
assim, a qual dos 256 planos aquele pixel em análise deve ser
projetado. Um exemplo pode ser visto na Fig. 7.

(x,y) = [R,G,B]
(3,3) = [75,92,62]

m=

(4 × R) + (2 × G) + B
7

m=

(4 × 75) + (2 × 92) + 62
= 78
7

Fig. 7. Exemplo de uma amostra de Árvore sendo projetada em um plano.

Após todas as amostras disponíveis serem quantizadas, é
aplicado uma rede neural em cada um dos planos. Esta é a
diferença da proposta do Misturograma-RNA frente ao
Misturograma, pois neste é utilizado um único classificador
gaussiano ao longo de todo o cubo RGB que contém todas as
amostras (Fig. 6).
Na proposta do Misturograma-RNA, aplica-se um
classificador neural para cada um dos planos. Isto torna a tarefa
de classificação mais eficiente, pois não existe mais o universo
todo de amostras para serem classificadas, e sim uma menor
região, concentrada em cada plano, conforme pode ser visto na
Fig. 8.

Fig. 8. Intersecção do plano m=78 com as amostras (500m) no cubo RGB.
Árvore (verde), solo (amarelo), rua (vermelho) e água (azul).

Para cada um dos 256 planos, foi proposta uma RNA com
arquitetura do tipo PMC e aprendizado supervisionado. Cada
rede recebe 3 sinais de entrada, sendo, respectivamente, os
canais do espaço de cor RGB normalizados e presentes em
cada plano. Como saída, foi utilizado o método One of CClass, que consiste em associar cada neurônio da camada de
saída diretamente a uma classe – portanto, 4 neurônios.
Como função de ativação, para a camada escondida foi
utilizada a função Logística, e, para a camada de saída, a
função Linear. Os pesos sinápticos e os limiares de ativação

D. SVM (Support Vector Machine)
O kernel do classificador SVM foi configurado com uma
função de base radial gaussiana, com sigma igual a 1,0. Esta
escolha foi embasada em dois fatos: a disposição espacial das
amostras não é linearmente separável, como mostra a Fig. 6, e
também para investigar o comportamento de um algoritmo de
agrupamento das amostras.
E. RNA-PMC (Rede Neural Artificial do tipo PMC)
Para justificar a aplicação de uma rede para cada plano
(Misturograma-RNA), foi implementada uma RNA do tipo
PMC (RNA-PMC), com as mesmas especificações detalhadas
na sessão II-C, mas, com todas as amostras independentes dos
planos, ou seja, apenas um classificador neural para todo o
cubo RGB.
III.

RESULTADOS

Para todas as simulações, independente da metodologia ou
zoom, foi calculada e armazenada a matriz de confusão, assim,
é possível realizar diversas análises estatísticas.
Baseado nas matrizes de confusão, foi calculada a
Sensibilidade de cada classificador, de acordo com cada zoom
e cada metodologia. Os resultados são exibidos na Tabela III.
TABELA III.

SENSIBILIDADE DE CADA METODOLOGIA PARA CADA ZOOM.

A Tabela III mostra por zoom, que o Misturograma-RNA
foi mais eficiente do que os outros dois métodos para qualquer
altura de aquisição da imagem de satélite, ficando em segundo
lugar o SVM, e, por fim, a RNA-PMC.
O Misturograma-RNA atingiu sensibilidade de 93,69%
para o zoom de 500m, superando em 4% o SVM e 6% a RNAPMC. Seu pior desempenho foi no zoom de 1000m,
alcançando 90,77%, e, assim, foi superior em 3% ao SVM e
5% comparativamente à RNA-PMC. Mesmo considerando os
outros zoons, 1500m e 2000m, o Misturograma-RNA sempre
supera os outros métodos, seguido do SVM, e, por fim, da
RNA-PMC.

✻✸
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Sensibilidade %

Para visualizar melhor o comportamento de todos os
métodos ao se variar a altura de aquisição das imagens, foi
gerado o gráfico exibido na Fig. 9.

Outra confusão bastante constante foi entre ruas e solos,
que pode ser justificada pelo fato de que nas imagens do banco,
quase sempre ao lado de uma rua existia um gramado ou
canteiro, correspondente ao solo.
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90
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60
50
40
30
20
10
0

Estas confusões elevaram o número de Falsa Rejeição
(razão de uma classe não classificada como ela mesma) a
valores de 20% para árvore, 13% para solo e 11% para ruas.
500m

1000m

Misturograma-RNA

1500m

SVM

2000m

RNA-PMC

Fig. 9. Representação gráfica das sensibilidades em cada zoom e método.

Observa-se, na Fig. 9, que, para qualquer zoom, o
Misturograma-RNA é mais eficiente, seguido do SVM, e, por
fim, da RNA-PMC. A Tabela IV exibe os resultados do cálculo
da média de Sensibilidade de todos os zoons para cada método.
TABELA IV.

satélites, acabam ficando de certa forma “esverdeadas”, e não
azuis e/ou transparentes como se esperava, exemplo visto na
Fig. 4d.

Para finalizar os resultados, foram contabilizados os tempos
dos treinamentos de todas as simulações, sendo utilizado, para
isto, um mesmo computador, com processador Core i7 de 2.5
GHz, 24 GB memória RAM e sistema operacional Ubuntu de
64-bits. A Tabela VI mostra os tempos computados.
TABELA VI.

TEMPO APROXIMADO DE CADA METODOLOGIA POR ZOOM.

SENSIBILIDADE MÉDIA DE CADA METODOLOGIA.

O Misturograma-RNA superou as demais metodologias,
alcançando mais de 92% de sensibilidade, valor este
considerado expressivo quando considerada a diversidade das
amostras de satélite.
Porém, para saber se realmente se o Misturograma-RNA
pode ser considerado um método eficiente para problemas
multiclasse, objetivo inicial deste trabalho, faz-se necessário
uma análise na matriz de confusão. Para isto, foi selecionada a
pior taxa de Sensibilidade, encontrada no zoom de 1000m,
onde o Misturograma-RNA alcançou o valor de 90,77%. A
Tabela V apresenta esta matriz de confusão.
TABELA V.

MATRIZ DE CONFUSÃO: MISTUROGRAMA-RNA PARA 1000M.

A diagonal principal da Tabela V mostra que o número de
pixels de cada classe de entrada classificados corretamente em
sua correspondente classe de saída é expressivo. Mas, assim
como esperado, houve maior confusão entre as classes de
árvore e solo, tanto por amostras de árvores que foram
classificadas erroneamente como solos, quanto como de solos
que foram confundidos com árvores.
Uma surpresa foi a confusão entre as amostras de árvore e
água, representando praticamente a metade da confusão entre
árvores com solos. Isto aconteceu pois, nas imagens originais,
as regiões de água (rios e lagos), quando adquiridas por

Na Tabela VI, pode ser visto que, para qualquer zoom, o
SVM mostra-se mais rápido do que os demais métodos. Isto é
porque os classificadores neurais exigem a descoberta da
melhor topologia (quantidade de neurônios), executando
rotinas de validação cruzada.
No entanto, o Misturograma-RNA foi mais rápido que a
RNA-PMC, principalmente para um maior número de
amostras, que é o caso do zoom de 500m. A justificativa é que,
apesar do Misturograma ter que ajustar a topologia de 256
redes neurais, uma para cada plano que foi quantizado, a
quantidade de amostras por plano é muito menor do que se
considerado o cubo RGB.
Em contrapartida, a RNA-PMC, por não fazer a
quantização, se sobrecarrega no processo de treinamento, pois
precisa ajustar seus pesos para atender as mais de 1,6 milhão de
amostras de treinamento para o zoom de 500m, que levou para
isto, 92 dias de treinamento, valor muito superior às 47 horas
consumidas pelo Misturograma-RNA.
IV.

CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi avaliada a aplicação da técnica
denominada de Misturograma-RNA, publicada anteriormente
para classificação binária de imagens coloridas e
especificamente para pixels de pele humana, como um
segmentador multiclasse em imagens de satélite.
A classificação deste tipo de pixel de imagem tem
aplicabilidade em áreas urbanas e rurais, com o objetivo de
segmentar quatro classes: árvore, solo, rua e água.
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Neste trabalho, foi criado e disponibilizado um banco de
dados de imagens de satélites, imagens estas extraídas do
Google Earth, de 10 cidades de diferentes países, sendo
armazenadas 3 imagens para cada uma das cidades, e cada
imagem foram adquiridas em 4 escalas diferentes (500m,
1000m, 1500m e 2000m), totalizando, assim, 120 imagens.
O resultado da classificação dos pixels com o
Misturograma-RNA foi comparado com os resultados de
outros dois métodos, um classificador SVM e uma RNA do
tipo PMC, pois são utilizados em diversas aplicações, com
excelentes resultados.
Analisando os resultados estatisticamente, para os quatro
experimentos realizados, um para cada zoom, o MisturogramaRNA foi mais eficiente na Sensibilidade que os outros dois
métodos. Superou, em média, o SVM em mais de 3% e a
RNA-PMC em mais de 6%, alcançando valor máximo de
93,69% para o zoom de 500m e valor mínimo de 90,77% para
1000m.

✻✹

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Baseado nos resultados obtidos, conclui-se que o método
do Misturograma-RNA pode ser utilizado para segmentação de
imagens coloridas multiclasse, assim como para quaisquer
outras aplicações multiclasses com imagens coloridas.

[10]

Como trabalho futuro, o objetivo é investigar se o
Misturograma-RNA é invariante a escala. Esta hipótese é
sustentada se considerarmos que não houve alterações
significativas no comportamento da Sensibilidade ao se variar
o zoom.

[11]
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Resumo—Although facial recognition is a traditional type of
biometrics, it is still an open field for improvement. Factors
such as proper face positioning, inadequate ilumination, correctness of face/backgroung segmentation and partial occlusion
make facial recognition a challenging task when used in real
scenarious. The present article proposes the use of algorithms
based on scale invariant texture descriptors to perform facial
biometric recognition and compares these algorithms with the
Eigenfaces. The Viola-Jones method was used to detect faces in
the photographs and three different approaches were considered
to perform their recognition, namely: (a) SIFT (Scale Invariant
Feature Transform); (B) SURF (Speeded Up Robust Features);
and (c) Eigenfaces. A database with 10 photos of 65 subjects was
created. The 650 images were acquired through a conventional
webcam. The results show that SIFT and SURF may outcome
Eigenfaces’ performance.

I. I NTRODUÇÃO
A necessidade de se reconhecer indivíduos a partir de
suas características fisiológicas ou comportamentais vem ganhando importância. Atualmente o uso de senhas numéricas
ou alfanuméricas vem se tornando inconveniente. É comum
uma pessoa em um único dia fazer uso de diversas senhas
para, por exemplo, acessar bancos, e-mails, faturas eletrônicas,
computadores, áreas restritas, entre outros serviços. Diante
disso, encontrar maneiras de reconhecer indivíduos a partir
de suas características intrínsecas (e.g., assinatura, voz, impressões digitais, face etc.) ganha importância e destaque. A
área do conhecimento humano que estuda o reconhecimento
de indivíduos por meio de suas características fisiológicas ou
comportamentais chama-se biometria [1].
Dentre as diversas formas de se realizar o reconhecimento
de indivíduos, a biometria facial é uma das que vêm sendo
cada vez mais utilizadas. No entanto, o desempenho alcançado
com a biometria facial, quando comparado a outras biometrias [2], ainda é considerado baixo. Isso indica a necessidade
de melhorias nos algoritmos atuais e a proposta de outros que
possam superar as dificuldades existentes. Nesse sentido, o
presente trabalho pretende avaliar o desempenho dos algoritmos baseados em casamento de padrões Scale Invariant
Feature Transform (SIFT) e Speeded Up Robust Features
(SURF) quando aplicados ao reconhecimento biométrico facial. Muito embora os algoritmos SIFT e SURF não tenham
sido originalmente concebidos com o intuito de realizar tarefas
de reconhecimento biométrico, trabalhos recentes mostram
que quando utilizados com esse propósito geram resultados
promissores [3], [4], [5]. Uma visão detalhada a respeito da

evolução dos algoritmos de reconhecimento facial pode ser
encontrado na literatura [6].
Um desafio comum para algoritmos tradicionais, como
por exemplo o Eigenfaces [7], é tratar imagens faciais com
irregularidades (e.g., oclusão, emoção, rotação e outros). Além
disso, é comum que métodos tradicionais façam uso de alguma
espécie de treinamento e, para tanto, faz-se necessária uma
base de dados que contenha muitas amostras da mesma
face. Em função dos argumentos supramencionados, a busca
por diferentes métodos de se realizar reconhecimento facial
ainda é um desafio. Em especial, é possível considerar o
SIFT e o SURF como potenciais alternativas ou, ao menos,
ferramentas de suporte ao reconhecimento facial [8]. Esses
algoritmos, além de dispensarem treinamento e de necessitarem de configuração prévia mínima, são invariantes a escala e
modestamente invariantes à rotação [9]. Naturalmente, como
não foram concebidos com a finalidade de realizar reconhecimento facial, ainda carecem de validação experimental.
Neste sentido, avaliar seus desempenhos quando aplicados a
bases de dados independentes, com imagens de diferentes
qualidades e resoluções, obtidas por diferentes câmeras é
fundamental para validação de resultados e verificação da
hipótese de que o SIFT e o SURF podem ser considerados para
realizar reconhecimento facial. Diante do exposto, o presente
trabalho pretende comparar o desempenho destes algoritmos
com o algoritmo Eigenfaces (classicamente utilizado com essa
finalidade), quando aplicados a uma base de dados de imagens
de baixa resolução obtida por webcams convencionais.
O trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção
II apresenta conceitos básicos sobre biometria e algoritmos já
existentes para biometria facial; a Seção III apresenta a base
de dados, bem como a configuração do algoritmo Eigenfaces
utilizada para os testes realizados; o resultados experimentais
são apresentados na Seção IV e as conclusões, bem como
trabalhos futuros, são apresentados na Seção V.
II. R EVISÃO DA L ITERATURA
A seguir serão apresentados alguns conceitos necessários à
plena compreensão do trabalho proposto.
A. Biometria
Define-se biometria como sendo a identificação automatizada de um indivíduo à partir de suas características comportamentais e/ou fisiológicas que sejam únicas e cuja imitação
por um terceiro não seja trivial [10], [11], [12]. Tal definição
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abrange tanto sistemas clássicos que utilizam impressões digitais obtidas a partir de um dedo banhado em tinta, como
sistemas mais modernos que implementam o reconhecimento
automático por meio de face, voz, escrita, padrões de digitação,
gesto, íris, veias e outros [13]. Com o avanço da tecnologia
(sensores e algoritmos), os sistemas biométricos foram se
tornando cada vez mais robustos, eficientes e rápidos.
A escolha do traço biométrico a ser utilizado em um sistema
deve ser baseada em seis parâmetros [2], [14]. São eles:
• Universalidade: ser comum a todos os indivíduos;
• Unicidade: ser diferente entre indivíduos;
• Permanência: ser invariante ao tempo;
• Coletabilidade: ser conveniente de se adquirir;
• Aceitabilidade: ser aceito por parte dos usuários;
• Evasibilidade: ser robusto à fraudes.
Um sétimo parâmetro, Desempenho, também pode ser considerado. No presente artigo, entende-se que tal parâmetro nada
mais é do que função dos demais. O traço biométrico ideal
(de máximo Desempenho) é aquele que possui elevado grau
em cada um dos seis parâmetros acima citados. Tal cenário,
entretanto, é inexistente [14]. Sendo assim, cada situação exige
um determinado grau de exigência para cada parâmetro.
A face é um traço biométrico que possui altas universalidade, coletabilidade, aceitabilidade e robustez, além de
média permanência. No entanto, apresenta baixa unicidade,
resultando em um baixo desempenho geral.
B. Biometria Facial
O reconhecimento facial é o meio mais utilizado por seres
humanos no processo de identificação mútua. Um indivíduo é
capaz de reconhecer um rosto familiar em um ambiente não
controlado em cerca de 100 a 200ms (milissegundos) [15].
Sistemas biométricos baseados no reconhecimento da face
humana exploram, em geral, características vinculadas à localização e forma de atributos faciais como olhos, sobrancelhas,
narizes, lábios e outros. Os desafios surgem quando o sistema
é submetido a condições adversas, e.g., movimentação das
pessoas passíveis de identificação, comportamento imprevisível do plano de fundo da imagem, múltiplos ângulos faciais,
variação de iluminação. Mesmo considerando o estado da
arte no que se refere à detecção [16] e ao reconhecimento
facial [17], [18], [19], esse tipo de sistema biométrico ainda
está longe da sua forma definitiva e é campo aberto para
aprimoramentos [20].
C. Métricas de Desempenho para um Sistema Biométrico
É comum sistemas serem submetidos a análises de desempenho. Com sistemas biométricos não é diferente. Dentre as
mais diversas métricas adotadas para avaliação de um sistema
biométrico, destacam-se as taxas de Falsa Aceitação, Falsa
Rejeição, Verdadeira Aceitação e Verdadeira Rejeição [20].
Pode-se, ainda, tratar um sistema biométrico como um sistema
de classificação e, neste caso, é possível utilizar uma matriz
de confusão, que consiste em evidenciar as classificações
(identificações) corretas e as equivocadas. Este último foi o
método empregado no presente artigo.
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D. Viola-Jones
O processo de reconhecimento facial em imagens digitais
ainda é uma das tarefas mais desafiadoras da área de visão
computacional, sendo que seu desempenho depende de uma
etapa anterior, que é a correta detecção da região delimitadora
da face. Na última década, dentro as diversas técnicas desenvolvidas para efeito de detecção facial, a de maior repercussão
foi a proposta por Paul Viola e Michael Jone [16]. Seu sucesso
se deve principalmente à sua robustez (alta taxa de verdadeiro
positivo e baixa taxa de falso positivo) e à sua velocidade.
Resumidamente a técnica está dividida em quatro estágios: (1)
seleção de descritores Haar; (2) cálculo da imagem integral;
(3) treinamento AdaBoost; e (4) classificadores em cascata.
Descritores Haar são funções bidimensionais que representam aspectos locais de objetos a serem detectados [21].
Observa-se que a elaboração desses descritores foi minuciosamente definida para atuar mediante às características
faciais de um humano. Visualmente podem ser representados
por imagens binárias retangulares, subdivididas em retângulos
pretos e brancos, conforme descrito no trabalho original de
Viola e Jones [16].
O sistema de detecção aqui discutido não opera diretamente
sobre os valores de intensidade da imagem, mas sim sobre
atributos extraídos com o auxílio dos descritores Haar. Os
atributos são calculados a partir da soma dos pixels que estão
sob a área branca do descritor subtraída da soma dos pixels
que estão sob a área preta do mesmo descritor. Porém, devido
à grande quantidade de possíveis descritores empregados do
cômputo dos atributos, faz-se necessária uma etapa de otimização.
Com o objetivo de se acelerar o tempo de processamento,
uma imagem integral I(x, y) é utilizada como uma representação alternativa da imagem original O(x, y). A partir desta
representação, os valores em I(x, y) passam a ser a soma de
todos os valores superiores e à esquerda de O(x, y). Uma
vez obtidos estes valores para I(x, y), as operações podem
ser realizadas a partir da soma resultante dos vértices de uma
região retangular em I(x, y), representando a soma de todos os
elementos da área retangular equivalente na imagem original
O(x, y), o que reduz a complexidade no cálculo dos atributos.
A partir da construção da imagem integral, obtém-se os
descritores a serem utilizados no treinamento do classificador.
O algoritmo Viola-Jones propõe a utilização de uma variação
do AdaBoost [22]. O algoritmo proposto tem por função não
apenas treinar o classificador, mas também a selecionar um
conjunto reduzido de descritores.
Por fim, o Viola-Jones apresenta um método que combina
classificadores em cascada de forma a possibilitar o rápido
descarte de regiões irrelevantes, reservando mais computação
a regiões mais propensas a conterem objetos de interesse.
E. Scale Invariant Feature Transform e Speeded Up Robust
Features
A transformada SIFT (do inglês Scale-Invariant Feature
Transform) [23] destina-se à extração de pontos de interesse
relevantes para descrever e detectar características locais de

✻✼

uma imagem, tendo como diferencial a invariância na escala
e rotação. A obtenção dos descritores é realizada a partir
de quatro etapas principais: Detecção de extremos na escala
espacial, localização de pontos de interesse, atribuição de
orientação e descritor do ponto de interesse.
Os descritores SURF [24] (do inglês Speeded-Up Robust
Features) são uma técnica que surgiu da necessidade de se
realizar o SIFT com melhor desempenho computacional, ou
seja, a concepção do SURF foi inspirada pelo SIFT. Apesar de,
originalmente, o SURF não ter sido concebido com o intuito
de ser uma ferramenta voltada para aplicações em biometria,
esta técnica tem sido aplicada neste contexto, com resultados
competitivos aos algoritmos tradicionais [25].
A realização dos descritores SURF [23], [24], assim como
na transformada SIFT, é feita em quatro etapas. As diferenças
entre os dois métodos são:
• A escala espacial na transformada SIFT é implementada utilizando diferença de gaussianas convoluídas com
imagens de diferentes resoluções espaciais. No SURF,
esta etapa é realizada por meio da variação da dimensão
da janela do filtro, que é convoluída com a imagem
integral, como descrito por [16]. Note que, dessa forma, o
SURF permite que diferentes escalas sejam processadas
em paralelo, reduzindo o seu tempo de processamento
computacional.
• A atribuição de orientação, no SURF, é definida a partir
de transformadas Wavelets aplicadas nas direções horizontal e diagonal.
• Na etapa de montagem do descritor de pontos de interesse, os dois métodos utilizam supressão não-máxima de
extremos no espaço. Esta supressão determina os pontos
de interesse utilizando matrizes Hessianas. Todavia, o
SURF realiza esta etapa de forma mais robusta e com
tempo reduzido na extração dos descritores.
Os descritores SURF podem ser adaptados para a identificação de faces, utilizando como entrada a região delimitada
por uma face previamente detectada na imagem, definindo
um conjunto de descritores formado pelo pontos de interesse.
Estes descritores são utilizados para a formação de um modelo
de referência, e, a partir deste modelo, realizar a medida
de similaridade no processo de identificação facial com fins
biométricos. Para obter uma identificação facial positiva real,
são necessárias pelo menos três correspondências de pontos de
interesse (quantidade definida empiricamente) entre o modelo
de referência e a imagem a ser analisada.
F. Eigenfaces
Os vários algoritmos aplicados ao reconhecimento facial se
baseiam em conjuntos de características, sendo que características podem ser classificadas em dois principais grupos. Em
um grupo estão aquelas ditas geométricas, e no outro grupo
estão aquelas ditas fotométricas, ou baseadas em vistas. Dentre
os algoritmos que se utilizam de características fotométricas, o
Eigenfaces é um dos mais utilizados e baseia-se na aplicação
da Análise de Componentes Principais (do inglês, Principal
Component Analysis ou PCA) [26] a imagens.
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Figura 1. Relação entre o comprimento e a largura da sépalas da Iris Setosa.
As variáveis são altamente correlacionadas e apresentam aproximadamente a
mesma variância.

Figura 2. Relação entre o comprimento e a largura da sépalas da Iris
Setosa no novo sistema de coordenadas. As variáveis estão praticamente
descorrelacionadas e apresentam valores de variâncias diferentes.

A PCA é usualmente aplicada a problemas onde o
tratamento da complexidade é criticamente necessário,
apresentado-se como uma ferramenta que propicia a redução
da dimensionalidade de um vetor de atributos. A simplificação
do conjunto original de atributos por meio da PCA gera as
chamadas componentes principais, que nada mais são do que
novos atributos, resultantes da combinação linear daqueles que
compõem o vetor original. As componentes principais formam
uma base ortogonal, onde não há informação redundante.
Para ilustrarmos o funcionamento da PCA, apresentaremos
um caso particular onde um problema com dois atributos é
brevemente explorado antes de passarmos ao caso das faces.
Considere o gráfico apresentado na Figura 1, que mostra a
relação entre o comprimento (x1 ) e a largura (x2 ) das sépalas
de 50 amostras da planta Iris Setosa [27]. Os atributos são
altamente correlacionados e apresentam aproximadamente a
mesma variância. Observamos no gráfico uma reta crescente
que atravessa a nuvem de pontos. Trata-se da reta ao longo da
qual o conjunto de dados apresenta a máxima variância. Há
também uma segunda reta, perpendicular (descorrelacionada
em relação) à primeira, que passa pelo centro de massa dos
dados. É possível utilizar essas duas retas como uma nova
referência e calcular a posição dos dados em relação a esse
nosso sistema de coordenadas, conforme mostrado na Figura 2.
Note que os novos atributos x′1 e x′2 , agora chamados de
componentes principais, estão descorrelacionados e apresentam valores de variâncias significativamente diferentes. Vale
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Figura 3. Reorganização da imagem original em um vetor.

ressaltar, ainda, que x′1 e x′2 não coincidem com x1 e x2 ,
respectivamente. Ao mudarmos de sistema de coordenadas,
a interpretação dos atributos x1 e x2 como comprimento e
largura não se aplica às componentes principais x′1 e x′2 .
A redução de dimensionalidade do problema original ocorre
por meio da eliminação de subconjuntos de componentes
principais que apresentam baixa variância, ou seja, contribuem
pouco para a composição do sinal original. Utilizando ainda o
exemplo da Iris Setosa, seria possível caracterizar o fenômeno
em questão a partir apenas da componente x′1 , uma vez que x′2
contribui com bem menos informação. Ou seja, um problema
originalmente definido em duas dimensões passa a ser caracterizado em uma única. Aqui foi apresentado um exemplo com
apenas duas variáveis. Os benefícios dessa técnica tornam-se
mais evidentes quando o conjunto original de atributos é maior.
Para se aplicar a PCA como ferramenta de reconhecimento
facial, inicialmente deve-se reorganizar os pixels da imagem
em um vetor, conforme ilustrado na Figura 3. No exemplo
em questão, os três pixels da primeira linha tornam-se os três
primeiros elementos do vetor, os três pixels da segunda linha
tornam-se os próximos três elementos e, por fim, a última linha
contribui com os três últimos elementos do vetor.

Figura 4. Imagem média (mais à esquerda) e 3 Eigenfaces (mais à direita)
calculadas a partir de 25 indivíduos (3 faces cada) presentes no conjunto
de treinamento. Uma face qualquer pode ser aproximada por meio de uma
combinação linear de Eigenfaces, conforme exemplificado. Os valores p0 a
p3 indicam o peso de cada elemento da base.

O próximo passo é realizar o procedimento descrito anteriormente para um conjunto de imagens de treinamento e
arranjar os vetores resultantes em uma matriz M . Considere
que o conjunto proposto é formado por N imagens de dimensões k × k pixels. A matriz resultante terá k 2 linhas e
N colunas, ou seja, cada coluna representa uma face. Em
seguida aplica-se a PCA em Mk2 ×N e realiza-se a redução de
dimensionalidade, preservando as colunas da matriz resultante
que estão associadas às mais altas variâncias. A PCA permite a
conversão de um conjunto de N imagens em L < N variáveis
descorrelacionadas denominadas Eigenfaces. Essas variáveis
são, na verdade, as componentes principais do conjunto de treinamento, sendo que cada imagem desse conjunto pode ser re-
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detectar uma face no
quadro atual?

Sim
Armazena o quadro atual

Foram
armazenadas 10
imagens?

Espera 5 segundos

Não

Sim

Final

Figura 5. Fluxograma do algoritmo de aquisição e registro de um indivíduo
no banco de dados.

construída a partir da combinação linear de suas componentes
principais. Apenas para efeito de ilustração, a Figura 4 mostra
uma face média e um conjunto de 3 Eigenfaces calculadas a
partir de 25 indivíduos (3 faces cada) presentes no conjunto
de treinamento. Apenas essas três componentes principais são
responsáveis por 42.37% da informação presente no conjunto
de treinamento.
Na operação, quando uma face desconhecida é apresentada
ao classificador, ela também recebe uma representação em
termos de uma combinação linear das componentes principais
(Eigenfaces) e os pesos atribuídos a cada uma de suas componentes são comparados aos pesos atribuídos à representação
de cada face do conjunto de treinamento. Calcula-se, então, a
distância entre os vetores de pesos. Se em uma determinada
comparação a distância é inferior a um limiar especificado
pelo usuário, a face desconhecida é reconhecida como sendo
do indivíduo em questão.
A matemática e os algoritmos por trás das técnicas aqui
apresentadas já foram exaustivamente abordados pela literatura. Por isso, apresentamos a PCA [26] e o Eigenfaces [7] de
forma a oferecer apenas uma intuição a respeito do assunto.
A seguir será apresentada a metodologia utilizada no presente
trabalho.
III. M ETODOLOGIA
A. Formação da Base de Faces
A base de teste foi construída com 10 fotografias de 65
usuários, totalizando 650 imagens. Para adquirir as faces, foi
aplicado um algoritmo que continuamente analisa o vídeo de
um indivíduo posicionado em frente a uma webcam convencional e armazena um snapshot (fotografia) apenas se uma
face tiver sido detectada por meio do algoritmo Viola-Jones
(o Fluxograma 5 ilustra a execução do algoritmo que registra
um usuário no banco de dados). Entre o armazenamento de
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Figura 6. Exemplos de imagens que compõem a base de faces. Durante a
captura garantiu-se que houvesse uma iluminação adequada e que o fundo
não fosse ruidoso. Além disso, não foi permitida a presença simultânea de
mais de um usuário na frente da câmera.

um snapshot e o reinício da análise do vídeo à procura de
uma nova face, há um intervalo de tempo no qual não há
processamento (5 segundos). Com isso tenta-se garantir certa
variabilidade entre as fotografias. A única instrução dada aos
usuários é que não se mexam de forma abrupta. Durante a
captura garantiu-se que houvesse uma iluminação adequada e
que o fundo não fosse ruidoso. Além disso, não foi permitida
a presença simultânea de mais de um usuário na frente da
câmera. A Figura 6 mostra um exemplo de três fotografias
adquiridas pela webcam que foram inseridas no conjunto de
dados.

Figura 7. Método de comparação entre as faces Fi,j dos indivíduos Ij .
A figura mostra apenas o método de comparação da face F1,1 , porém esse
procedimento é repetido para todas as faces.

Uma análise comparativa entre os algoritmos SIFT, SURF e
Eigenfaces foi realizada. Por motivo de compatibilidade entre
os métodos, apenas um subconjunto da base de dados foi
utilizado. Para que tal fato possa ser compreendido, suponha
que cada amostra da base de dados é dada por Fi,j , i = 1..10
e j = 1..65, sendo i o número da amostra para um dado
indivíduo j. Realiza-se, então, o cômputo do número de
keypoint entre as amostras do conjunto de teste, duas a duas.
Cada amostra do conjunto {Fn,m }n=3..9, m=1..65 é comparada
com as amostras do conjunto {Fi,j }i=n, j=1..65 ∪ {Fn+1,m } −
{Fn,m }, totalizando 455 (7 × 65) comparações. Em outras
palavras, cada amostra n de um determinado indivíduo é
comparada às n−ésimas amostras dos demais indivíduos e à
amostra n+1 do mesmo individuo. Pelo fato do casamento da
n−ésima face depender da amostra n+1 do mesmo indivíduo,
interrompe-se o processo quando n = 9. O método de
comparação é ilustrado na Figura 7. A comparação que resultar
no maior número de keypoints é a vencedora. A hipótese é
que comparações entre indivíduos diferentes resultam em um
número de keypoints inferior ao computado para amostras
diferentes do mesmo indivíduo.
B. Configuração do Eigenfaces
O primeiro passo antes de se aplicar o Eigenfaces consiste
no pré-processamento das imagens. As faces são convertidas

(b)

(c)

Figura 8. Resultado do pré-processamento das imagens: as faces são
recortadas com o auxílio do algoritmo de Viola-Jones e posteriormente
redimensionadas de forma a apresentarem a mesma quantidade de linhas e
colunas. Nesse exemplo, as imagens apresentam tamanho 256 × 256 pixels
com tamanho de armazenamento aproximado de 8KB cada uma.

em níveis de cinza e recortadas com o auxílio do algoritmo
de Viola-Jones. São posteriormente redimensionadas de forma
a apresentarem a mesma quantidade de linhas e colunas. No
presente trabalho, optou-se por utilizar imagens de 256 × 256
pixels. O objetivo do pré-processamento é reduzir a área da
imagem de forma a conter apenas a face do usuário, única
informação necessária ao reconhecimento, além de promover
um alinhamento mínimo entre as faces presentes em amostras
diferentes. A Figura 8 mostra um exemplo de resultado do préprocessamento proposto. Observe que os olhos apresentam-se
aproximadamente no mesmo intervalo de linhas.
IV. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
Das 650 faces capturadas, 130 (2 de cada indivíduo) são
utilizadas no treinamento do classificador, 455 (7 de cada um
dos 65 indivíduos) são reservadas à etapa de testes. Nessa
etapa, cada uma das 455 amostras do conjunto de teste é
apresentada ao classificador e, a partir da resposta obtida,
computa-se a matriz de confusão. A partir da matriz de
confusão calcula-se o percentual geral de acerto. Cada uma
das imagens do conjunto de teste (455) foi submetida aos
classificadores e as matrizes de confusão foram calculadas. A
matriz de confusão não é aqui apresentada, uma vez que sua
reprodução é inviável, pois contempla 65 usuários e, dessa
forma, possui dimensões 65 × 65. A partir dessas matrizes,
foi possível obter as taxas de verdadeiros positivos e falsos
negativos. Essas duas métricas são utilizadas no cálculo da
taxa total de acerto. Como é apresentado na Tabela I, a taxa
total de acerto observada para o Eigenfaces foi de 88, 35%,
96, 26%, 97, 36% e 98, 02% para 5, 10, 20 e 65 componentes
principais, respectivamente. Já para o SIFT/SURF, a taxa de
acerto foi de 100% em todos os casos.
Tabela I
R ESULTADO DO Eigenfaces UTILIZANDO DIFERENTES QUANTIDADES DE
COMPONENTES PRINCIPAIS : 5, 10, 20 E 65.
5
10
20
65
Taxa de Acerto
88,35 %
96,26 %
97,36 %
98,02 %
Taxa de Erro
11,65 %
3,74 %
2,64 %
1,98 %

Os resultados obtidos a partir do SIFT/SURF apresentam
melhor desempenho quando comparados aos resultados obtidos pelo Eigenfaces. A situação na qual as duas abordagens
apresentam resultados mais próximos é com o uso de 65
componentes principais. O SIFT/SURF, entretanto, mantém o
desempenho de 100% até mesmo na situação com a menor
quantidade de componentes principais. Dessa forma, a abordagem aqui proposta apresenta não apenas uma melhoria na
precisão da classificação, mas também possibilita manter esta
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melhora ao mesmo tempo em que o custo computacional é
significativamente reduzido. Note que o uso de apenas 5 componentes principais pelo SIFT/SURF possibilita a obtenção de
100% na taxa de acerto, ao passo que o uso de 65 componentes
principais pelo Eigenfaces resulta na obtenção de 98, 02% de
acerto. Para construir a base de dados, utilizou-se uma webcam
VGA (Tipo fixo) com resolução de 640 × 480 pixels.
Uma amostra da base de dados com 3 (três)
indivíduos está disponível para download (endereço:
http://github.com/BaseFacesComp/Amostra-da-Base-de-Faces).
V. C ONCLUSÕES
A utilização de novos métodos e algoritmos para realizar reconhecimento facial é uma necessidade, visto que os
resultados desta modalidade de biometria quando aplicada
a situações reais ainda deixa espaço para melhoramentos.
Métodos tradicionais, já validados, são comuns na bibliografia,
mas demandam condições de operação bem comportadas
e estabelecidas. A busca por soluções mais heterodoxas e
flexíveis é uma necessidade, mas para que sejam validadas
faz-se necessária a comparação com os métodos tradicionais.
O presente trabalho propôs a utilização do SIFT e do SURF
como algoritmos de identificação biométrica, comparando-os
ao tradicional Eigenfaces. Observou-se que o SIFT e o SURF
apresentaram desempenho superior ao melhor desempenho do
Eigenfaces (por volta de 2%). Tal diferença justifica-se pelo
fato do Eigenfaces ser uma técnica extremamente sensível a
condições externas, além de ter seu desempenho afetado por
transformações geométricas, o que não ocorre com os demais
métodos. Os testes mostraram que, apesar do SIFT e do SURF
não terem sido originalmente propostos como algoritmos de
reconhecimento biométrico, ambos apresentam potencial para
superar o Eigenfaces, um algoritmo consagrado, em cenários
mais adversos. Os resultados foram gerados utilizando uma
base de dados (criada) de 650 imagens de faces, sendo
elas compostas por 10 amostras faces de cada um dos 65
indivíduos. É sabido que existem bases de dados tradicionais
para realizar comparação entre algoritmos de reconhecimento
facial. Embora outros trabalhos já tenham utilizado essas
bases tradicionais para testar o SIFT e o SURF, para garantir
a validação consistente de uma nova proposta é possível
considerar que avaliar o desempenho desta, quando aplicada
à bases de dados independentes, faz parte do processo de
convencimento científico. Finalmente, destaca-se que a base
de dados construída (disponível para a comunidade científica)
é composta por imagens de baixa qualidade/resolução, adquiridas com baixo grau de controle do ambiente e sem nenhuma
instrução especial para os indivíduos colaboradores (cobaias).
Trabalhos futuros podem incluir a formação de uma base de
faces mais numerosa e diversa, a análise da capacidade de
reconhecimento em diferentes ângulos faciais e a avaliação da
capacidade de distinção entre gêmeos idênticos.
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Abstract—Traffic engineering can benefit from the use of
quantitative parameters extracted directly from the streets to
plan traffic flow, especially if these extracted parameters are
reliable in different illumination and climatic conditions. This
paper discusses the feasibility of obtaining such descriptive
parameters to help plan the traffic flow in a city using computer
vision techniques, namely segmentation and counting of vehicles,
using real data from a camera installed in a street crossing. The
algorithm was built using frame differences, mathematical morphology and contour correspondence, and with few configuration
parameters (the definition of a counting line and the expected
length of vehicles) it was able to count vehicles accurately in
different climatic and illumination conditions.

I. I NTRODUÇÃO
A engenharia de tráfego utiliza múltiplos parâmetros para
descrever o trânsito em uma cidade. Obter esses parâmetros de
forma rápida e em grande quantidade facilita o planejamento
do trânsito, sendo que três fatores principais são destacados
em [1] para analisar o tráfego: o fluxo de veículos, a sua
velocidade média e a distância média entre eles. A medida
de fluxo é feita pela contagem dos veículos, que consiste no
objetivo deste trabalho.
Diversas técnicas para realizar a segmentação e contagem
de veículos existem. Almeja-se um método de rápido processamento e que seja capaz de trabalhar com câmeras que não
tenham que ser posicionadas especialmente para este fim. Um
processo comum para segmentar objetos em movimento utiliza
modelagem de fundo da cena.
No contexto de aplicações de contagem de veículos, em
[2] é proposta uma forma de atualizar o modelo do fundo da
cena levando em consideração veículos parados ou movimento
lento de veículos por meio de um processo de espera por um
determinado período. Quando a segmentação está sendo feita
com exatidão ou há poucos veículos ou não há muita oclusão,
é possível acompanhar a trajetória dos veículos. Em [3] é
apresentada uma técnica simples para seguir e contar veículos
com altas taxas de acurácia e em [4], os pontos de interesse
de objetos em movimento são agrupados e analisados quanto
a possuírem velocidades próximas e distribuição que corresponda ao tamanho estimado de um veículo. Uma abordagem
híbrida com modelagem de fundo e agrupamento de pontos de
interesse é apresentada em [5]. Outro exemplo de modelagem
de fundo e segmentação de veículos com base na forma das
manchas de movimento foi apresentado em [6], em que o
fecho convexo de uma mancha de movimento é comparada

à sua área para determinar se dois veículos foram agrupados
erroneamente e devem ser separados. Em [7], manchas de
movimento são separadas quando ultrapassam a linha entre
duas faixas de veículos.
No presente trabalho é apresentada uma forma de segmentação baseada na premissa de que um veículo possui seu comprimento maior que sua largura. Combinando as técnicas de
análise da direção do eixo principal da mancha do movimento
[8] com a direção esperada da velocidade do veículo, podese determinar se o suposto veículo detectado está alinhado
com a direção do movimento. Se não estiver, provavelmente
detectou-se erroneamente dois veículos como sendo apenas
um – quando este tipo de situação é detectada, os veículos
são separados pelo algoritmo proposto neste trabalho.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma:
a Seção II descreve os materiais e métodos empregados; a
Seção III descreve os experimentos realizados para a obtenção
dos resultados discutidos na Seção IV; e finalmente a Seção V
apresenta as principais conclusões sobre os resultados obtidos
e algumas sugestões de investigações futuras.
II. M ATERIAIS E M ÉTODOS
Os materiais utilizados nos experimentos relatados neste
trabalho são vídeos adquiridos por uma câmera instalada em
um cruzamento na cidade de Curitiba. Foram selecionados
cinco vídeos de uma mesma câmera em diferentes horários
do dia e em diferentes condições climáticas. Cada vídeo tem
a duração de dez minutos, com trinta quadros por segundo,
totalizando dezoito mil quadros por vídeo, o que torna a base
de dados utilizada bastante rica em informações.
A câmera utilizada para a aquisição dos vídeos é capaz
de rotacionar, adquirindo cenas do trânsito a partir de diferentes pontos de vista e com diferentes níveis de zoom.
Caso um processamento corriqueiro fosse utilizado, refazer
as calibragens necessárias cada vez que o ponto de vista de
aquisição da câmera fosse alterado se tornaria uma tarefa
bastante inconveniente. Portanto, busca-se uma solução suficientemente genérica para realizar o processamento de vídeo
independentemente do ponto de vista de aquisição das imagens
e com baixo custo computacional, devido ao grande volume
de dados a serem processados.
O processo geral aplicado sobre os vídeos está ilustrado
na Figura 1. A entrada se dá na forma da especificação de
uma linha no local onde deseja-se contar quantos veículos
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passaram e do tamanho estimado para esses veículos. O
processo retorna os instantes de tempo em que veículos com
o tamanho especificado cruzaram a linha de contagem.
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pela técnica da diferença absoluta entre quadros, como ilustra a
Figura 2. Neste processamento, os quadros em cores do vídeo
foram previamente convertidos para tons de cinza.

Vídeo
(a) Diferença
Absoluta

(b) Binarização
(a)

(c) Dilatação

(d) Separação
(b)

(e) Contagem
Dados
Figura 1: (a) diferença absoluta de quadros; (b) binarização
dos pixels em dois grupos (em movimento ou estáticos);
(c) operação morfológica de dilatação para unir os pixels
em movimento; (d) separação de veículos, caso manchas
de movimento tenham seu eixo principal em uma direção
diferente da direção do elemento morfológico; (e) contagem
através da ligação do centro de cada mancha com o centro
correspondente em dois quadros anteriores.
O objetivo inicial do algoritmo proposto é o de separar os
veículos do fundo para depois contá-los, pois a contagem é
uma das poucas métricas objetivas para validar os resultados
do experimento. O movimento dos veículos pode ser detectado

(c)
Figura 2: (a) e (b) apresentam dois quadros subsequentes; (c)
apresenta o módulo da diferença entre esses quadros (invertida
e normalizada para melhor visualização).
Uma vez calculada a diferença de valores dos pixels na etapa
representada na etapa (a) da Figura 1, é necessário determinar
o limiar de separação entre o que se consideram pixels em
movimento ou pixels estáticos. Para este fim, utiliza-se o algoritmo de Otsu [9] no histograma da diferença absoluta entre
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quadros. A ideia por trás deste algoritmo é a de determinar
um ponto de separação no histograma de forma a minimizar
o desvio padrão dos valores do histograma à esquerda (pixels
estáticos) e à direita (pixels em movimento), conforme etapa
(b) da Figura 1.
Os pixels classificados como estando em movimento na
diferença absoluta entre quadros correspondem às bordas
ortogonais à direção do movimento, conforme ilustrado na
Figura 3 – bordas do asfalto com a frente do veículo, do capô
com o para-brisa, do para-brisa com o teto e da traseira do
veículo com o asfalto. Diversas regiões homogêneas do veículo
acabam sendo classificadas como sendo pixels estáticos e para
agrupá-las foi usado o filtro morfológico da dilatação com
elemento estruturante em forma de linha orientada na direção
do movimento. Essa forma de elemento estruturante tende
a não agrupar os veículos que estão nas faixas de trânsito
adjacentes, auxiliando também a reduzir os efeitos causados
por postes, fios de distribuição de eletricidade e outros objetos
existentes na cena que possam obstruir os objetos de interesse.
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de contagem. A Figura 4 ilustra mais detalhadamente uma
situação de contagem.

Figura 4: O centro de cada mancha de movimento é representado por um círculo azul, sendo a posição anterior que esse
centro ocupou também representada por um círculo ligado ao
centro atual. Quando é detectada a passagem do centro pela
linha de contagem, a cor dos círculos é alterada para preto.
III. E XPERIMENTOS

Figura 3: À esquerda um dos veículos classificados como
estando em movimento pela limiarização; no centro o elemento estruturante em forma de linha orientada na direção do
movimento; à direita o resultado da dilatação.
A partir da etapa (c) da Figura 1 existem manchas (regiões)
de movimento e não mais pixels de interesse. Deseja-se a
correspondência de apenas um veículo a cada mancha de
movimento, mas pode ocorrer o agrupamento de mais de
um veículo. Então, é preciso extrair mais informações da
mancha de movimento para determinar se uma separação se
faz necessária. O algoritmo proposto se utiliza da técnica dos
momentos para calcular o centro de massa e os eixos principais
das manchas [8]. A direção do eixo principal da mancha
de movimento deve ser próxima à direção do movimento e
aproximadamente perpendicular à linha de contagem – se não
o for, conclui-se que a mancha deve ser separada em duas. O
ponto de separação usado é o centro de massa, com uma linha
na direção do movimento esperado do veículo. Na etapa (d)
da Figura 1 é exibido o resultado de uma separação em duas
manchas.
Ao final do processamento é necessário definir a correspondência das manchas de movimento entre quadros. Para isto,
verifica-se em dois quadros anteriores se existe uma mancha de
movimento com tamanho, orientação do eixo principal e centro
próximos a cada mancha encontrada no quadro atual. Com
esta informação é possível traçar a movimentação da mancha
entre os quadros e detectar se algum centro passou pela linha

O algoritmo foi aplicado em cinco vídeos com a linha de
contagem entre as coordenadas (228, 292) e (447, 317), e
com o mesmo tamanho da linha do elemento estruturante da
dilatação (18 pixels). A validação dos resultados foi efetuada
através da comparação com os dados corretos de contagem de
veículos pela linha de contagem (padrão-ouro), realizada manualmente por um operador humano. As situações analisadas
foram: 1) contagem de um veículo; 2) contagem de um veículo
em duplicidade; e 3) falha na contagem de um veículo, sendo
as duas últimas situações indesejadas.
A avaliação dos resultados levou em conta quando um
veículo deixou de ser contado e quando um veículo foi contado
erroneamente. A razão entre o número de veículos contados
corretamente pelo total de veículos deveriam ter sido contados
é definido como acurácia e consiste na principal métrica de
qualidade do processo. Uma segunda métrica possível de ser
utilizada consiste em desconsiderar os veículos que não foram
contados e calcular a preditividade positiva para mensurar se
o algoritmo está contando elementos inexistentes.
Para realizar a contagem, o usuário define a linha de contagem e o tamanho do elemento estruturante da dilatação. Estes
são os únicos dados que o usuário deve informar ao sistema,
sendo a direção do elemento estruturante da dilatação sempre
ortogonal à linha de contagem. Quando um veículo cruza a
linha de contagem são registrados os seguintes metadados:
o número do quadro, o tamanho em pixels do veículo, a
localização do centro da mancha de movimento e a localização
desse mesmo centro no quadro anterior. Diversas informações
podem ser retiradas destes metadados, além da contagem do
fluxo de veículos, como por exemplo a temporização dos
semáforos e a quantidade de veículos trafegando em cada pista.
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Tabela I: Resultados da contagem de veículos nos cinco vídeos utilizados.
Vídeo
1
2
3
4
5

Horário
19:40-19:50
21:00-21:10
23:30-23:40
09:30-09:40
12:00-12:10

Condições
Dia de chuva
Noite de chuva
Noite (tons de cinza)
Dia nublado
Dia de sol

Verdadeiros
Positivos
187
158
80
316
113

Falsos
Positivos
1
0
0
0
0

Falsos
Negativos
27
17
7
35
7

Acurácia
(VP/(VP+FP+FN))
87%
90%
92%
90%
94%

Pred. Positiva
(VP/(VP+FP))
99%
100%
100%
100%
100%

IV. R ESULTADOS E D ISCUSSÕES
Os resultados dos experimentos de contagem de veículos
são mostrados na Tabela I. A fim de avaliar o desempenho do
algoritmo, foi verificado quando um veículo foi corretamente
contado (Verdadeiro Positivo), quando um veículo não existente foi contado ou quando um mesmo veículo foi contado
em duplicidade (Falso Positivo) e quando um veículo deixou
de ser contado (Falso Negativo).
Em situações comuns em que os veículos estão em movimento, a contagem ocorre como esperado. Os momentos em
que ocorrem erros na contagem são principalmente quando
o semáforo acaba de abrir e os veículos ainda não estão em
uma velocidade razoável para o movimento ser adequadamente
detectado entre quadros consecutivos. Nestas situações, a dilatação acaba agrupando em uma mesma mancha de movimento
carros da mesma faixa e o veículo mais à frente acaba não
sendo contado.
Uma informação adicional possível de ser obtida pelo processamento são os momentos em que o semáforo está fechado
ou aberto. Como dificilmente um falso positivo é detectado
passando pela linha de contagem, os momentos em que o
semáforo está fechado não apresentam nenhuma contagem.
A Figura 5 apresenta um gráfico contendo os intervalos de
tempo em que ocorreu contagem de veículos. No intervalo de
1870 até 3277 não há contagem de veículos, evidenciando
um período de tempo em que o semáforo estava fechado,
sendo esse um padrão que se repete em todo o gráfico. Essa
informação simples pode ser usada para detectar anomalias
grandes no trânsito. O termo preditividade positiva refere-se
à relação entre o número de acertos pelo numero total de
veículos que o algoritmo contou. Na Tabela I os altos valores
de preditividade positiva indicam grande robustez do método
para encontrar longos períodos de tempo com uma pista de
trânsito parada.
Com as imagens reais de uma mesma rua em diversos horários e condições climáticas distintas pode-se obter um grande
número de situações interessantes para a análise do método.
Se para cada condição climática e horário uma configuração
distinta fosse necessária, então o método proposto neste artigo
não seria viável. Com o usuário configurando apenas a linha
de contagem na direção ortogonal ao movimento esperado dos
veículos, supõe-se que o tamanho do elemento da dilatação
seja simples de ser configurado.
Uma característica importante do algoritmo proposto neste
trabalho é a pequena quantidade de parâmetros específicos
para regular os algoritmos de visão computacional. É natural
ao usuário especificar o local da contagem, já que cabe a ele

Figura 5: Contagem de veículos (área) ao longo do tempo
(quadro) registrado no vídeo número 4, em que são notórios
os períodos em que o semaforo está fechado.
também a sua interpretação e posterior uso. A distância entre
as bordas perpendiculares ao movimento dos veículos acaba
sendo um parâmetro mínimo necessário.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes [10] um operador experiente pode contar e classificar corretamente até aproximadamente 450 veículos por
hora. Comparado a valores da ordem de centenas de veículos
a cada dez minutos, torna-se claro que o trabalho executado
pelo algoritmo proposto pode vir a substituir o trabalho de
pelo menos dois operadores humanos no cruzamento em que
os vídeos foram adquiridos, podendo ser executado ininterruptamente durante longos períodos de tempo.
V. C ONCLUSÃO
Sob todas as condições climáticas dos diferentes vídeos
a acurácia do algoritmo foi de 90,6% em média, um valor
considerado promissor. A baixa variação na acurácia evidencia que o método proposto não foi afetado pelas condições
adversas testadas e também não está tendencioso para apenas
uma condição climática específica.
O agrupamento de manchas de movimento separadas pelas regiões homogêneas dos veículos através da operação
morfológica de dilatação em formato de linha na direção
do movimento foi eficaz em auxiliar na detecção correta
de veículos ao mesmo tempo em que não causou uniões
indesejadas com veículos próximos.
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Próximo ao foco da câmera situa-se a região mais nítida
das imagens, constituindo o local ideal para se realizar a
contagem dos veículos. Foi selecionada a faixa de pedestres
como local preferencial para contar os veículos, garantindo
um local onde é possível contar até mesmo os veículos que
realizam a conversão no cruzamento.
Mais informações sobre o tráfego podem ser retiradas das
séries temporais geradas pela contagem em trabalhos futuros.
A verificação da temporização dos semáforos frente a períodos
de estagnação do fluxo de veículos ou a detecção de eventos
(como acidentes) que causem a obstrução de uma via são
exemplos nesse sentido.
O uso do fluxo ótico denso também pode ser usado para
determinar quais pixels estão em movimento na cena, substituindo a diferença de quadros seguida da operação morfológica da dilatação. Embora essa abordagem seja susceptível
a encontrar movimento nas sombras projetadas pelos veículos
em alguns horários do dia, não é tão suscetível a ruído de
pixels isolados. O uso do fluxo ótico denso permitiria detectar
automaticamente situações em que um operador humano está
movimentando a câmera, por exemplo, e mudar automaticamente os parâmetros de processamento.
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Abstract—Facial recognition systems in real world environments often have to deal with uncontrolled and unpredictable
conditions, such as major changes in illumination, pose, expression, and occlusion, which introduce intraclass variations
and degrade recognition performance. Compared with problems
of illumination, pose and expression, the problem related to
occlusion is relatively little studied in the area. Although little
attention has been given to the problem of occlusion in the facial
recognition literature, the importance of this problem should be
emphasized, since the presence of occlusion is very common in
uncontrolled scenarios and may be associated with several safety
issues. For this justification, this systematic review (RS) identifies,
evaluates and interprets relevant primary studies that present
techniques for detecting and reconstructing partial occlusions in
face images for biometric recognition.
Keywords—Biometric systems; uncontrolled environment; facial recognition; occlusion detection; occlusion reconstruction.

I. I NTRODUÇ ÃO
Biometria é uma área que abrange uma diversidade de
tecnologias utilizadas para fins de identificação pessoal por
meio da coleta e mensuração de caracterı́sticas fı́sicas ou
comportamentais extraı́das de cada indivı́duo. As modalidades
fı́sicas incluem impressão digital, geometria da mão, padrão
da orelha e caracterı́sticas faciais. Já as modalidades comportamentais incluem voz, assinatura, padrão de digitação e
outros. O fato das modalidades biométricas estarem ligadas
diretamente a alguma caracterı́stica dos usuários consiste numa
possibilidade extraordinária para superar os problemas de
segurança causados pelas estratégias tradicionais de reconhecimento, sendo mais difı́ceis de serem roubadas ou falsificadas
quando comparadas a técnicas convencionais [20].
A face é a modalidade biométrica mais explorada [27]
por contar com métodos de coleta não intrusivos e não
exigir total colaboração do usuário para a coleta de dados.
O reconhecimento facial pode ser aplicado por exemplo, em
sistemas de vigilância para identificação de indivı́duos que
representam possı́veis ameaças em ambientes como saguões,
aeroportos, praças, escolas, etc. Entretanto, em ambientes
como esses, as imagens de faces capturadas podem estar
sujeitas a variações de iluminação, pose, expressão e oclusão,
sendo que o sistema de reconhecimento deve ser capaz de

lidar com essas variações do ambiente. Sabe-se que problemas
de iluminação, pose e expressão já foram tratados de forma
satisfatória por vários estudos [11], porém o problema de
oclusões parciais em imagens de face ainda não possui tratamento satisfatório [29], merecendo um pouco mais de atenção
da comunidade cientı́fica, identificando as técnicas presentes
no estado de arte, tipos de oclusões tratadas por cada uma
delas, e consequentemente suas vantagens e desvantagens.
Mediante essa justificativa, esta revisão sistemática (RS)
identifica, avalia e interpreta estudos primários relevantes
que apresentam técnicas para detecção e reconstrução de
oclusões parciais em imagens de face visando o reconhecimento biométrico. A motivação para esta RS surge a partir
da ausência de estudos secundários abordando esse tema. Este
artigo é organizado da seguinte forma: a seção II apresenta
os principais conceitos teóricos relacionados ao tema da RS;
a seção III descreve o método utilizado nessa RS; a seção
IV evidencia os resultados e discussões objetivando responder
as questões de pesquisa; a seção V explicita uma análise de
possı́veis ameaças a validade desta RS; e por último, a seção
VI apresenta as conclusões.
II. F UNDAMENTAÇ ÃO T E ÓRICA
A análise das caracterı́sticas faciais de cada indivı́duo
possibilita aplicações nas mais diversas áreas, tais como,
reconhecimento facial, reconhecimento por meio da ı́ris e
análise de emoções. Neste trabalho é dado ênfase ao reconhecimento facial, mais precisamente as técnicas de detecção
e reconstrução de oclusões parciais em imagens de face.
Oclusão é o posicionamento de algo na frente do que
desejamos visualizar, impedindo uma visão holı́stica do que
está por trás. No contexto de reconhecimento facial, [7] afirma
que a oclusão é o elemento básico que limita a informação a
ser extraı́da da imagem de face. De acordo com [27], quando
lidamos com sistemas de natureza não controlada existe um
fator que impede uma fácil e rápida identificação da pessoa.
Esse fator é a oclusão, e lidar com ela não é uma tarefa fácil, já
que a mesma significa a obstrução de uma parte da imagem de
face por objetos, como óculos, lenços, mãos, cabelos e assim
por diante.

✼✼

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

Há dois problemas distintos relacionados com o reconhecimento facial com oclusões: detecção da face ocluı́da e
recuperação da face ocluı́da. A primeira tarefa consiste em
determinar se uma imagem de face está ou não ocluı́da, e
pode ser utilizada para rejeitar automaticamente as imagens
ocluı́das em algumas aplicações, tais como, imagens de face
para passaporte. Este mecanismo de rejeição nem sempre
é adequado para reconhecimento facial em alguns cenários,
como por exemplo, em sistema de vigilância, em que nenhuma
outra imagem pode ser obtida devido a falta de cooperação do
indivı́duo. A segunda tarefa consiste em restaurar as regiões
ocluı́das das imagens faciais. Esta tarefa pode recuperar as
áreas obstruı́das, mas esta pode não contribuir diretamente para
o reconhecimento, visto que as informações da identidade do
indivı́duo podem estar contaminadas por algum ruı́do durante
a recuperação.
III. M ÉTODO
A RS caracteriza-se como um estudo secundário que visa
identificar, avaliar, comparar e interpretar todos os trabalhos
disponı́veis para uma determinada questão de pesquisa ou um
problema, oferecendo um meio de propor direcionamentos
e tendências na área objeto de estudo. Segundo [15], a
diferença entre uma revisão sistemática e os demais tipos de
estudos secundários é o seu processo sistemático de condução
da pesquisa, essa sistematização garante que a revisão seja
replicável e livre de viés, melhorando seu caráter cientı́fico.
Esta RS segue as diretrizes propostas por [15], que relata
três passos fundamentais: (i) planejamento (seção III); (ii)
condução (seção III-D) e (iii) relatório (seção IV).
A. Justificativa para a Revisão Sistemática
A partir da pesquisa por trabalhos cientı́ficos nos principais
motores de busca, não foi possı́vel encontrar nenhuma RS
abordando o tema aqui estudado. Os artigos avaliados na presente RS foram desenvolvidos por pesquisadores de diferentes
grupos de pesquisa interessados nas técnicas para detecção
e reconstrução de oclusões parciais em imagens de face visando o reconhecimento biométrico. Portanto faz-se necessário
avaliar as técnicas para detecção e reconstrução de oclusões
parciais presentes no estado da arte, e com isso compartilhar
junto a comunidade cientı́fica, um artefato contendo um resumo das técnicas existentes, permitindo que pesquisadores
e interessados na área possam iniciar seus trabalhos a partir
deste artefato, economizando tempo e minimizando a chance
de não acessar um estudo primário relevante.
B. Questões de pesquisa
As questões de pesquisa foram elaboradas com base em
[15], são elas:
• Q1 - Quais as técnicas utilizadas para detecção de
oclusões parciais e como são aplicadas?
• Q2 - Quais técnicas estão sendo utilizadas para
reconstrução de faces humanas parcialmente ocluı́das e
como são aplicadas?
• Q3 - Como os resultados são analisados e comparados?

Q4 - Quais bases de dados estão sendo utilizadas ? Quais
os tipos de variações presentes nas bases?
As questões de pesquisa Q1 e Q2 motivam encontrar as
técnicas presentes no estado da arte. Já as questões de pesquisa
Q3 e Q4 têm motivação na análise das bases de dados
existentes, formas de comparação das técnicas, quantidade
de indivı́duos participantes e tipos de variações (iluminação,
expressão, pose e oclusão) presentes nas imagens das bases.
•

C. Protocolo da Revisão Sistemática
Segundo [15], um protocolo de RS estabelece os métodos
necessários para a condução da RS. Um protocolo bem definido é essencial para redução de resultados tendenciosos em
uma pesquisa. A construção do protocolo de pesquisa dessa
RS seguiu as diretrizes propostas por [15]: (i) motores de
busca; (ii) estratégia de pesquisa; (iii) estratégia de seleção;
(iv) estratégia de avaliação da qualidade dos estudos; e (v)
métodos de extração e sı́ntese dos dados.
Os motores de busca utilizados para obtenção dos artigos
foram Scopus1 , IEEE2 e Web of Science (WoS)3 . A String de
busca canônica aplicada nos motores de busca é apresentada
na tabela I.
Tabela I
S TRING DE BUSCA
( TITLE-ABS-KEY ( occlusion* ) AND TITLE-ABS-KEY ( detect* OR
recogni* OR analys* OR reconstruct* ) AND TITLE-ABS-KEY ( face
OR faces OR facial ) AND ( biometr* ) )

A seleção dos estudos aconteceu a partir da aplicação de
um conjunto de critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE),
esses critérios foram elaborados de modo a selecionar estudos
primários com um nı́vel mı́nimo de qualidade, acessı́vel e
pertencentes ao escopo da RS. Os critérios aplicados foram:
• CI-1 Trabalhos que apresentem técnicas para detecção de
oclusão em imagens da face.
• CI-2
Trabalhos que apresentem técnicas para
reconstrução da face.
• CI-3 Trabalhos que apresentem modelagens hı́bridas para
detecção de oclusões parciais e/ou reconstrução facial.
• CI-4 No caso de artigos com conteúdo duplicado,
escolher somente a versão mais completa e mais nova
CE-1 Trabalhos que estejam na forma de livros, capı́tulos
de livros (por não ser possı́vel mensurar seu nı́vel de
contribuição cientı́fica), prefácio de eventos, pôster, artigos de revisão e artigos resumidos.
• CE-2 Trabalhos que não estejam na lı́ngua inglesa.
• CE-3 Trabalhos que não sejam revisados por pares.
Em relação a avaliação da qualidade dos estudos primários,
foi estabelecida uma série de critérios de qualidade (CQ)
•

1 https://www.scopus.com

2 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore
3 webofknowledge.com/
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que permitiram analisar e comparar a qualidade e relevância
dos estudos selecionados. Por meio desses critérios os estudos foram ordenados de forma a apresentar uma visão
clara da relevância que eles apresentaram. Para elaborar os
critérios de qualidade foram consideradas questões relacionadas a contribuição, detalhamento do trabalho, possibilidade de
replicação da técnica e disponibilização de pseudocódigos. Os
critérios de qualidade estão listados na tabela II.
Tabela II
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trabalho. Esses questionamentos são apresentados na tabela
IV.
Tabela IV
D IRECIONAMENTO PARA EXTRAÇ ÃO E S ÍNTESE DOS DADOS
QP
Q1
Q2

C RIT ÉRIOS DE QUALIDADE
No
CQ01
CQ02
CQ03
CQ04
CQ05
CQ06
CQ07
CQ08
CQ09
CQ10
CQ11
CQ12

Critério
Os objetivos da pesquisa são claramente definidos?
O contexto é adequadamente descrito?
As técnicas de detecção de oclusões foram apresentadas claramente?
As técnicas de reconstrução facial foram apresentadas claramente?
O código de detecção de oclusões foi disponibilizado?
O código de de reconstrução facial foi disponibilizado?
O ambiente do estudo primário foi apresentado claramente?
A proposta do estudo foi validada?
A proposta do artigo é comparada com outras propostas?
A base de dados foi apresentada?
O experimento é aplicado em conjuntos de dados suficientes?
Os resultados foram apresentados claramente?

Para cada critério foi atribuı́da uma pontuação da seguinte
forma: se o critério foi atendido (1 ponto); se o critério não
foi atendido (0 ponto); se o critério foi atendido parcialmente
(0.5 ponto). Essas pontuações foram atribuı́das com o intuito
de possibilitar a ordenação dos artigos. Com essa ordenação
foi possı́vel analisar em mais detalhes as técnicas de detecção
e reconstrução de oclusões parciais em faces humanas, visando
o reconhecimento biométrico mediante ambientes não controlados, como pretendido para responder as questões de pesquisa
desta RS.
Após a atribuição da pontuação para todos os artigos foi
possı́vel verificar o nı́vel de contribuição de cada um perante os
objetivos desta RS. Além disso com o intuito de facilitar uma
classificação dos artigos de acordo com sua qualidade, foram
estabelecidos cinco nı́veis para o ordenamento dos artigos:
muito alto, alto, regular, baixo e muito baixo. A distribuição
da pontuação nesses nı́veis está ilustrada na tabela III.

Q3
Q4

Atributos
Estratégia, forma de aplicação, tipo de abordagem (baseada em
textura, transformadas, subespaços ou modelos) aplicada a detecção
de oclusão.
Estratégia, forma de aplicação, tipo de abordagem (baseada em
subespaços ou modelos) aplicada a reconstrução de oclusão, técnica
de validação da reconstrução.
Forma de comparação, descrição da avaliação da técnica.
Base de dados utilizada, quantidade de indivı́duos e variações
presentes nas imagens da base de dados.

QP = Questões de pesquisa

D. Condução da Revisão Sistemática
O processo de busca de estudos primários envolveu o
perı́odo compreendido entre janeiro de 2005 e março de 2017.
Conforme ilustrado na figura 1, esta revisão foi aplicada
sobre três motores de busca e resultou na recuperação de
um total de 440 estudos. O detalhamento da quantidade de
artigos retornados a partir de cada fonte de dados e também a
quantidade de artigos resultantes da fase de aplicação dos CI
e CE são apresentados também na figura 1.
Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados manualmente por meio da análise do tı́tulo e resumo de cada
estudo. Na existência de dúvida, o estudo foi analisado por
completo. Após esse processo, 38 estudos primários foram
lidos na ı́ntegra, e deste, sete foram removidos por meio da
aplicação dos critérios de qualidade, visto que estes apresentaram pontuação menor do que seis, sendo classificados como
de baixa qualidade.

Tabela III
P ONTUAÇ ÃO PARA OS CRIT ÉRIOS DE QUALIDADE
Nı́vel de qualidade
Muito alto
Alto
Regular
Baixo
Muito baixo

Pontuação
10 ≤ pontuação ≤ 12
8 ≤ pontuação ≤ 9, 5
6 ≤ pontuação ≤ 7, 5
4 ≤ pontuação ≤ 5, 5
0 ≤ pontuação ≤ 3, 5

Para extração e sı́ntese dos dados, os estudos foram lidos integralmente com iniciativas a extrair informações que
respondessem as questões de pesquisa. Para extração dessas informações foi elaborado um formulário de extração
de atributos descritivos para direcionar os trabalhos desta
revisão. Alguns desses atributos foram: ID, tı́tulo, autor, ano
de publicação e fonte de publicação. Além disso alguns
questionamentos foram respondidos mediante a leitura de cada

Figura 1. Processo de busca e seleção dos artigos

IV. R ESULTADOS E DISCUSS ÕES
Após a condução do protocolo, 31 estudos primários foram
selecionados. A tabela V lista os 31 artigos, além de seus
identificadores criados para facilitar sua apresentação nesta
RS. A figura 2 ilustra uma série temporal do número de
estudos publicados por ano (2005 a 2017), a partir dessa série
é possı́vel verificar a média de publicação de 2,58 artigos
por ano. É válido salientar que dos estudos incluı́dos após a
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Figura 2. Número de estudos por ano de publicação
Figura 3. Técnicas para detecção de oclusões parciais em imagens de faces

Tabela V
E STUDOS SELECIONADOS
ID
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Ref.
[5]
[34]
[11]
[29]
[1]
[32]
[3]
[6]

ID
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Ref.
[16]
[21]
[28]
[2]
[17]
[18]
[4]
[35]

ID
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24

Ref.
[23]
[22]
[8]
[12]
[19]
[10]
[24]
[31]

ID
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

Ref.
[9]
[25]
[30]
[33]
[14]
[13]
[26]

aplicação dos critérios de qualidade, 35,48% foram publicados
em conferências e 64,54% em periódicos.
As próximas subseções elencam discussões que objetivam
responder às questões de pesquisa desta RS.
A. Técnicas de detecção de oclusões parciais em imagens da
Face (Q1)
Após a leitura na ı́ntegra dos artigos selecionados, foi
elaborada uma lista de técnicas para detecção de oclusões
parciais em imagens da face. Essa lista é apresentada na figura
3. A forma de aplicação da técnica depende da forma de
análise da parte ocluı́da, sendo possı́vel detectar e manipular
a oclusão a partir de quatro abordagens. Essas abordagens são
baseadas em: textura, transformadas, subespaços e modelos. A
tabela VI apresenta os estudos dessa RS que trabalham com
detecção de oclusão a depender do tipo de abordagem.
As técnicas baseadas em textura são aquelas que utilizam os pixels da imagem para extrair atributos, enquanto
as transformadas aplicam transformações na imagem para
extrair atributos. As técnicas baseadas em subespaço projetam
a imagem da face em um subespaço de faces sendo possı́vel
extrair caracterı́sticas da face projetada, enquanto as técnicas
baseadas em modelos são aquelas em que os atributos são
extraı́dos a partir de um modelo geométrico construı́do para
representar a face humana.

Tabela VI
E STUDOS QUE TRABALHAM COM DETECÇ ÃO DE OCLUS ÕES PARCIAIS EM
IMAGENS DE FACES (#: N ÚMERO DE ESTUDOS )
Abordagem
Baseada
em
Textura
Baseada
em
Transformadas
Baseada
em
Subespaço
Baseada
em
Modelos

#
3

ID
A30, A18, A23

%
9.67%

3

A1, A10, A16

9.67%

3

A5, A14, A28

9.67%

15

A2, A4, A11, A6, A25, A32, A7,
A9, A13, A15, A19, A20, A21,
A24, A25, A26, A29, A31

48.38%

aplicam técnicas baseadas em subespaço. Uma estratégia bastante utilizada é o PCA e suas variações. Essa estratégia é
popular, pois é capaz de projetar imagens em um subespaço de
imagens de face, e partir dessa projeção é possı́vel reconstruir
qualquer imagem de entrada (ocluı́da) por meio da análise da
projeção da face ocluı́da no subespaço de faces.
C. Análise e comparação dos resultados (Q3)
A análise da imagem reconstruı́da é feita por meio das
técnicas SNR (do inglês: signal-to-noise ratio), PSNR (do
inglês: Peak signal-to-noise ratio) e RMS (do inglês: Root
mean square), as quais comparam a imagem sem oclusão
com a imagem reconstruı́da. Além disso, para realizar a
comparação das técnicas, alguns trabalhos utilizam classificadores para analisar a taxa de reconhecimento obtidas com
as imagens reconstruı́das.
D. Bases de dados utilizadas (Q4)
A partir desta revisão foi possı́vel constatar que existem
inúmeras bases de dados de referência para comparação.
Em muitos casos os autores criam suas próprias bases de

B. Técnicas para reconstrução de imagens de faces (Q2)
Após a leitura dos estudos, foi possı́vel encontrar técnicas
para reconstrução de imagens da face baseadas em subespaço
e modelo. Essas técnicas são apresentadas na figura 4. A tabela
VII apresenta a distribuição do uso dessas técnicas nos artigos
analisados.
A partir da análise realizada nesses estudos primários, é
possı́vel concluir que a maioria dos trabalhos dessa natureza

Tabela VII
E STUDOS QUE TRABALHAM COM RECONSTRUÇ ÃO DE IMAGENS DE FACE
(#: N ÚMERO DE ESTUDOS )
Abordagem
Baseada em
modelos
Baseada em
subespaços

#
9
9

ID
A1, A3, A4, A27, A7, A9,
A16, A17, A22
A10, A12, A15, A18, A19,
A24, A26, A28, A30

%
29.03%
29.03%
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E. Avaliação dos artigos
A partir da leitura na ı́ntegra dos artigos incluı́dos, foi
possı́vel analisar seus critérios de qualidade presentes na tabela
II. Dessa maneira, foi possı́vel categorizar todos os artigos de
acordo com a sua relevância e contribuição para a pesquisa.
Tendo isso em vista, construiu-se a tabela VIII a fim de
estabelecer a pontuação da qualidade de todos os estudos lidos.
Tabela VIII
AVALIAÇ ÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS PRIM ÁRIOS POR MEIO DOS
CRIT ÉRIOS DE QUALIDADE

Figura 4. Técnicas para reconstrução de imagens de face

dados e testam as técnicas nesse escopo, sem disponibilizálo para possı́veis consultas ou iniciativas de reprodutibilidade. Além disso os autores não costumam disponibilizar
informações básicas como quantidade de indivı́duos, variações
de iluminação, pose, expressão e oclusão.
A partir da leitura dos artigos visualizou-se três bases de
dados que são comumente utilizadas, pois possuem um grande
número de imagens ocluı́das. Tais bases são: AR, Yale e
FRGC. As bases de dados e seu percentual de uso perante
os estudos lidos integralmente são apresentados na figura 5.

ID
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
Total
Media

CQ1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
1

CQ2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30,5
0,98

CQ3
1
0,5
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
1
0
1
22,5
0,72

CQ4
1
0
1
0,5
0
0
0
0,5
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0,5
0,5
0
0,5
0,5
1
0
1
0
16
0,51

CQ5
0,5
0
0
1
1
0,5
0,5
0
0,5
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0,5
1
0
0,5
0,5
0
0
0
0,5
0
1
12
0,38

CQ6
0,5
0
1
0,5
0
0
0
0,5
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0,5
0
0
0
1
0
0,5
0
0
0
0
0
1
0
9,5
0,30

CQ7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30,5
0,98

CQ8
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
0,96

CQ9
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0,5
1
1
1
1
1
27,5
0,88

CQ10
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
30
0,96

CQ11
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27,5
0,88

CQ12
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
1
1
29
0,93

Pontuação
11
7
9,5
11
9,5
9
8,5
7
11,5
12
9
12
10
7,5
9
10
10
11,5
10
7,5
9
11,5
7
10,5
9
8
9
10
9,5
10
10
296
9,54

Ao analisarmos a pontuação dos estudos, podemos perceber
por meio da média, que a pontuação dos artigos foi próxima de
9, 55, sendo possı́vel perceber uma contribuição significativa
dos estudos. Pode-se concluir por meio da tabela VIII que
menos de 40% dos estudos apresentaram o algoritmo da
técnica proposta.
V. A MEAÇAS A VALIDADE
Figura 5. Percentual das bases de dados utilizadas nos artigos selecionados

Essas bases apresentam as seguintes caracterı́sticas:
• AR - esta base de dados foi utilizada em nove dos
trabalhos analisados (29%). Ela possui um pouco mais
de 4.000 imagens de faces frontais de 126 indivı́duos
(70 homens e 56 mulheres). Para cada indivı́duo, são
coletadas 26 fotos, estas estão sujeitas a 13 variações
de iluminação, expressão facial e oclusão (por exemplo,
óculos de sol e cachecol).
• YALE - esta base contém 5760 imagens frontais de 10
pessoas, capturadas sobre 64 variações de iluminação
e nove de pose. Essa base foi utilizada em quatro dos
estudos selecionados (14%).
• FRGC - foi a terceira base de dados mais utilizada, a
qual é encontrada em três estudos (11%). Essa base de
dados contém 12776 imagens frontais de 222 indivı́duos,
as quais 6388 imagens foram coletadas em ambientes
controlados e outras 6388 foram coletadas em ambientes
não controlados.

São consideradas ameaças à validade da revisão sistemática
todos os fatores que podem influenciar de maneira negativa
em seus resultados e possı́veis replicações do protocolo de
pesquisa. Este trabalho pode apresentar algumas ameaças,
as quais são: viés na seleção dos estudos e imprecisões na
extração dos dados. Alguns problemas na seleção dos estudos
podem acontecer dependendo da estratégia de busca, dos
critérios de inclusão, exclusão e qualidade.
Alguns efeitos indesejados para os resultados desta RS
que podem decorrer dos critérios de qualidade estabelecidos
são: algumas caracterı́sticas que seriam importantes para a
realização deste trabalho podem não ter sido consideradas,
e aspectos que não favoreceram uma pontuação honesta.
Uma outra ameaça que pode estar presente neste trabalho é
que alguns estudos primários podem ter utilizado detecção e
reconstrução de oclusões parciais sem fins biométricos.
VI. C ONCLUS ÕES DA REVIS ÃO
Este trabalho teve como principal objetivo analisar as abordagens existentes no que se refere as técnicas de detecção e
reconstrução de oclusão facial. Avaliando os 31 estudos, foi
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possı́vel notar que a abordagem baseada em modelos precisa
ser mais estudada por meio de iniciativas a aumentar sua
eficiência, visto que essas técnicas apresentam maior robustez
quando aplicadas aos cenários não controlados por não ser
sensı́vel a iluminação.
Constatou-se nessa RS que a produção cientı́fica, tratando
o problema de detecção e reconstrução de oclusões parciais
em imagens de face, está estabilizada em 2,58 estudos por
ano, sendo possı́vel enxergar tendências de pesquisas na área.
Entretanto, é possı́vel perceber que essa taxa é baixa e que a
área ainda é pouco estudada por apresentar inúmeras variações
de iluminação, pose, expressão e oclusão. Dessa forma, esta
RS contribui com o desenvolvimento da área ao apontar,
a partir de um processo sistemático de análise da área, as
lacunas que precisam ser investigadas e quais são as técnicas,
as formas de avaliação e comparação e as bases de dados
existentes.
Este trabalho serve como um ponto de referência para analisar os objetivos, progressos e consequentemente as dificuldades apresentadas pela comunidade pesquisadora da área de
reconhecimento facial em ambientes de coleta não intrusivos.
Com essa RS foi possı́vel notar que apenas 11 (35,48%)
trabalhos apresentaram o algoritmo da técnica proposta, sendo
possı́vel inferir que a indisponibilidade do código e do pseudocódigo podem atuar como variáveis que inviabilizem o processo de replicação da técnica. Podemos ver esses resultados
analisando os critérios de qualidade CQ05 e CQ06 presentes
na tabela VIII.
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Resumo—In this paper we apply the LMP (Local Mapped
Pattern) in multi-scale version, herein referred to as MSLMP
(Mult-Scale Mean Local Mapped Pattern) for the problem of
face recognotion. The proposal of this approach is to extract
micro patterns and to attenuate noisy actions often occurring in
digital images. The Results of the method applied on face imagem
of some well known face Database, such as ESSEX, JAFFE and
ORL, are represented. The experiments have been carried out
so far suggest that the presented technique provides detections
with high performances than the results presented in the stateof-art research in the specialized scientific literature. For some
mentioned databases the results have reached 100% of accuracy

I. I NTRODUÇÃO
O Reconhecimento facial é uma das tecnologias biométricas
mais utilizadas em sistemas automatizados que necessitam
garantir a identidade de uma pessoa para acesso autorizado
e monitoramento. A grande aceitação do uso da face tem
várias vantagens sobre outras tecnologias biométricas: ela é
natural, não exige equipamentos sofisticados, a aquisição de
dados é baseada em abordagens não invasivas, e pode ser feito
a distância, de maneira cooperativa ou não [13].
Um sistema de reconhecimento de faces pode ser usado
de duas maneiras distintas: com o objetivo de verificação ou
com o objetivo de identificação de uma pessoa. No caso de
verificação, o sistema deve determinar se a pessoa é quem diz
ser e, para a tarefa de identificação, o sistema deve determinar,
dentre um conjunto de pessoas, cujas características faciais
estão armazenadas em uma base de dados, qual é a face
que mais se parece com a imagem sob análise. Tais sistemas
são amplamente aplicados em segurança, forças armadas,
aplicação da lei, robótica e outras.
Embora muitos estudos em reconhecimento facial tenham
sido feitos, problemas com variação de iluminação, poses
com oclusão facial, expressão facial e envelhecimento ainda
são desafios, pois influenciam a performance dos sistemas de
reconhecimento facial e motivam o desenvolvimento de novos
sistemas de reconhecimento que lidam com esses problemas
e sejam mais confiáveis.
O projeto de sistemas de reconhecimento facial robustos
e precisos depende da escolha do método de extração de
característica utilizado. Há diferentes tipos de características
que podem ser empregadas tais como: detalhes de estruturas,
texturas, detalhes de bordas, informasão estrutural da face e
outras informações importantes que precisam ser extraídas de

maneira eficiente. Para a extração destes tipos de características, existem na literatura duas abordagens distintas para
descrever a face e, em alguns casos, a combinação dessas duas
abordagens, que são os métodos baseados em características
globais [16].
Os métodos globais utilizam a superfície facial inteira para
compor o vetor de características e extraem características
estatíticas da imagem. Os métodos PCA (Principal Component
Analysis), LDA (Linear Discriminante Analysis), ZM (Zernike
Moments), 2DPCA e momentos invariantes são de extração
de características globais para sistemas de reconhecimento de
faces [18].
Dentre os algoritmos baseados em características locais, o
LBP (Local Binary Patterns) introduzido por Ojala et. al [19]
é um dos descritores de textura de melhor desempenho e tem
sido largamente usado em várias aplicações que envolvem
reconhecimento facial [18], [11], [22]. As principais vantagens
do LBP são invariância à mudanças de tons de cinza e a
facilidade de implementação. Atualmente, existem na literatura
diversas propostas de extensão do LBP aplicado à sistemas de
reconhecimento facial [23], [15],[8].
Uma extensão do LBP, chamada Mean Local Mapped Pattern (LMP) [10], e Multi-Scale Local Binary Pattern (MSLBP)
[14], foram desenvolvidas com o propósito de analisar texturas
em imagens. Tais métodos comparam histogramas gerados por
micro padrões extraídos de texturas. No MSLBP, um histograma é construído em cada escala com os valores gerados
por padrões da imagem suavizados pela filtragem Guassiana.
A Técnica LMP consiste de suavizar os níveis de cinza da
imagem do mapeamento feito por uma função pré-definida.
Para cada pixel da imagem, o mapeamento da região é feito
com base em uma região específica de sua vizinhança.
A ideia deste trabalho é utilizar para reconhecimento facial
o método MSLMP, introduzido em [4], que é uma versão multi
escala do método LMP.
Nos testes para avaliação da performance desse método
foram utilizadas as seguintes bases de dados: MUCT, ORL,
JAFFE, ESSEX 94 e GRIMACE.
Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção
II são descritos os aspectos teóricos e práticos utilizados no
desenvolvimento do trabalho, na Seção III mostra-se os resultados experimentais e, por fim, na Seção VI são apresentadas
as conclusões e propostas para trabalhos futuros.
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II. M ETODOLOGIA
A ideia deste trabalho foi utilizar o MSLMP como extrator
de características de imagens de faces para averiguar a sua
capacidade de reconhecimento facial. Assim, encontram-se
descritos nesta seção os métodos MSLBP e LMP que deram
origem ao MSLMP.

Gn = 2.round

na qual N é o número de escalas e Pn a amostragem de
cada escala, que no caso do MSLBP foi considerado Pn = 8
∀n ∈ N.

rn − rn−1
2



(3)

+ 1,

na qual a função round : R → N+ associa a um valor o
menor inteiro não negativo maior que ele. Em cada nível, o
valor δn necessário para aplicar o filtro Gaussiano é dado por:

A. Multi-scale Local Binary Pattern (MSLBP)
O método MSLBP proposto por [14], consiste na extração
do padrão LBP de cada pixel da imagem em diferentes escalas
para um valor fixo de amostragem, após suavização Gaussiana.
De acordo com [17], o objetivo do uso de filtros Gaussianos
de passa-baixa é para que em cada amostra na vizinhança se
possa coletar uma quantidade de informação maior que aquela
com um único pixel. A figura 1 exemplifica esse processo, nela
são apresentadas vizinhanças de um pixel quantizadas por oito
amostras, como propõe [14], onde formam-se oito setores que
distam um raio Rn do pixel central. Os círculos representam
a área para extração do padrão LBP ao redor de cada amostra
após filtragem. O raio externo da “área útil"na figura 1, que é
usado para calcular o raio Rn para a extração do LBP, é dado
por


2
− 1 , n ∈ {2, ..., N } , (1)
rn = rn−1 .
1 − sin(π/Pn )



δn = p

Gn
−2 ln(1 − p)

(4)

,

onde p foi estabelecido como 0.95.

B. Local Mapped Pattern (LMP)
O LMP, que é uma extensão do LBP, assume que a
distribuição dos níveis de cinza na vizinhança de um pixel
é um padrão local e pode ser representada pela diferença dos
níveis de cinza da vizinhança do pixel central [10]. Dessa
forma, cada pixel g(i, j) é mapeado em função de uma região
W × W em torno deste (Figura 2a), através da Equação (5)

h(g(i, j)) =

W
W X
X

fg(i,j) (g(k, l).P (k, l)))

k=1 l=1

W X
W
X



,

(5)

P (k, l)

k=1 l=1

na qual fg(i,j) é a função de mapeamento (Figura 2b), responsável pela suavização dos níveis de cinza da vizinhança que
mapeará os W 2 − 1 vizinhos do pixel central g(i, j) (Figura
2c), e P é uma matriz de pesos W × W pré-definida (Figura
2d). Este mapeamento define então o micro padrão LMP da
região W × W (Figura 2e).

Figura 1. Distribuição ótima dos raios do padrão MSLBP com respeito à
redução de redundância da informação capturada pela padrão. Fonte: [4].

Os raios rn estabelecem a distância entre o pixel e a borda
de uma vizinhança, por isso r1 é definido como 1.5 que é a
menor distância entre o pixel a e borda de uma região 3 × 3.
Os raios das operações LBP são escolhidos de forma que as
“áreas úteis” estejam em contato. Consequentemente, definese o raio do operador LBP na escala n (n ≥ 2) como o ponto
médio entre rn e rn−1 , assim
rn + rn−1
, n ∈ {2, ..., N } .
(2)
Rn =
2
Analogamente ao caso dos rn os raios dos operadores
representam a distância entre o pixel central e os pixeis de sua
vizinhança, portanto R1 é definido como 1 por ser a menor
distância entre o pixel central e os de sua vizinhança 3 × 3.
Os raios rn são usados para calcular o tamanho da janela dos
filtros Gaussianos, Gn , na escala n como mostra a Equação
(3):

Figura 2. Cálculo do mapeamento relativo ao pixel central. (a) Vizinhança
3 × 3 do pixel central g(2, 2), (b) Função de mapeamento, (c) Matriz dos
mapeamentos realizados na vizinhança do pixel central, (d) Matriz de pesos,
(e) Mapeamento relativo à vizinhança de g(2, 2). Fonte : [4].

Através da Equação (5) pode-se deduzir outros descritores
de padrões presentes na literatura. Por exemplo, o LBP [20] é
obtido ao usar a função de mapeamento como sendo a função
degrau de Heavisidade (H), dada pela Equação (6):


1 A(k, l) − g(i, j) > 0,
. (6)
H [A(k, l) − g(i, j)] =
0 A(k, l) − g(i, j) ≤ 0.
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Nas condições anteriores, ao levar em conta o LBP para
uma vizinhança 3 × 3 da imagem, a matriz de pesos é dada
por:


1 2
4
P =  8 0 16 
32 64 128

para que os valores do padrão estejam em [0,255] é necessário
normalizar o resultado obtido. Tal normalização é feita através
da Equação (7):




3 X
3
X


.
.
P
(k,
l)
h(g(i,
j))
NLBP = round 
| {z }



k=1 l=1
∈[0,1]
|
{z
}

(7)

255

O método LMP utiliza a função Sigmoide, dada pela
Equação (8), como aplicação de mapeamento, pois a suavidade
da função Sigmoide transmite uma abordagem mais realística
para o padrão LMP, o que vai atenuar a perda de informação
sofrida pela presença de ruído na imagem.
1

, λ ∈ (0, 1].
(8)
1+
Assim, a matriz de pesos P , descrita pela Equação (5), é
uma matriz 3 × 3 dada por:


1 1 1
P =  1 0 1 .
(9)
1 1 1
fg(i,j) (A(k, l)) =

e−

A(k,l)−g(i,j)
λ

Como fg(i,j) (g(i, j)) = 0.5 seja qual for o valor de g(i, j)
o valor central de P foi considerado igual a 0, evitando esse
cálculo e melhorando a performance do método. Então, o
padrão LMP de pixel g(i, j) é dado pela Equação (10):
X
(fg(i,j) (g(k, l)))
LM P (g(i, j)) =

(k,l)∈I−{(i,j)}

,

(11)

(12)

Wn = 2.round(Rn ) + 1,


P11








=








0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0










.








(13)

Em [3] foram realizados testes com matrizes de pesos para
classificação de texturas utilizando o MSLMP. A matriz que
obteve o melhor resultado de acurácia dessa pesquisa está
representada em (13). Assim, nesse trabalho foi adotada essa
matriz, nela estão contidas as distribuições dos valores não
nulos das matrizes de peso até a quinta escala do método.
Considerando o valor P11 (6, 6) como centro, que representaria
o pixel da imagem a ser extraída o micro padrão, tem-se que
a região 3 × 3 denota a P1 (matriz de pesos para a escala
um). A região 5 × 5, tomando a região 3 × 3 como sendo a
matriz nula, representa a P2 . A vizinhança 7 × 7, escolhida da
mesma forma que a 5 × 5, denota a P3 e a vizinhança 11 × 11
denota a P5 . Nota-se que as matrizes Pn foram construídas
de forma a considerar apenas oito amostras de cada região do
pixel para o cálculo do MSLMP. Portanto, o padrão MSLMP
de um pixel g(i, j) na n-ésima escala é obtido pela Equação
(14):

(10)

8
na qual I = {(k, l) : k = i − 1, i, i + 1 e l = j − 1, j, j + 1}.
Como os valores gerados pela função Sigmoide estão entre 0
e 1, o padrão LM P está contido no intervalo (0, 1). Portanto,
para obter valores em [0, 255] é usada a versão normalizada
dos valores obtidos pela Equação (10), assim, o padrão final
extraído de cada pixel g(i, j) é dado pela Equação (11):
NLM P = round(255.LM P (g(i, j))).

multi escala. Assim, nesse método a evolução de cada escala
se faz de acordo com o aumento do tamanho da dimensão
das vizinhanças do pixel g(i, j). Portanto, as dimensões Wn
(Equação (12)) da matriz de pesos Pn , expressa por (13),
aumentam de acordo com a escala.

M SLM P (g(i, j)) =

X

(fg(i,j) (g(k, l)))

(k,l)∈In −{(i,j)}

8

, (14)

na qual, In = {(k, l) : k = i − C, i − 1, i + C − 1, i + C e
l = j −(C −1), j +1, j −1, j +C −1}, onde C = round(Rn ).
Da mesma forma que o LMP, o padrão MSLMP também está
no intervalo (0, 1) e por isso é utilizada a versão normalizada,
dada pela (15):
NM SLM P = round(255.M SLM P (g(i, j))).

(15)

C. Multi-scale Local Mapped Pattern (MSLMP)
A presença de ruídos na imagem prejudica a extração do
padrão LBP das regiões, devido a isso, em [4] é proposto uma
extensão multi escala do método LMP descrito na subseção
anterior, cujo propósito é atenuar a ação ruidosa presente nas
imagens através do uso de aplicações que suavizam as altas
frequências presentes nas vizinhanças de um mesmo pixel.
Tais vizinhanças seriam representadas por raios que aumentam
conforme o nível do processo, caracterizando o método como

D. Extração de Características
Pela Equação (15) nota-se que os padrões normalizados
MSLMP são valores no intervalo [0,255]. Em [20] são apresentados alguns valores dentro desse intervalo denominados
uniform patterns. Esses valores representam uma classe que
é responsável, na maioria das vezes, por mais de 90% pelas
características mais representativas da imagem. De maneira
geral, o uniform pattern é um valor U ∈ [0, 255] ∪ Z, que em
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sua representação binária (b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 ), com bi ∈ {0, 1}
respeita a desigualdade (16):
|b1 − b8 | +

8
X
i=2

|bi − bi−1 | ≤ 2.

(16)

De acordo com [14], dadas K amostras da região de um
pixel, existem (K − 1).K + 2 uniform patterns. Para K = 8,
no método em questão, tem-se 58 valores entre 0 e 255 que
satisfazem a relação (16). Para a extração de características
de uma imagem, em cada escala do método, gera-se um
histograma dos valores obtidos pela equação (15) e em seguida
toma-se a taxa de ocorrência dos 58 uniform patterns nos
respectivos histogramas, então somam-se as taxas restantes
para formar o vetor Xn = (x1 , x2 , ..., xN ) ∈ [0, 1]59 . O
vetor de características é dado pelo vetor v = norm(x), cujo
número de coordenadas é N.59, N é o número de escalas
utilizadas e norm(.) é a função de normalização dada pela
Equação (17):
1
.(y − min(y)).
(17)
norm(y) =
max(y) − min(y)
III. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
Para cada imagem de dados é extraído o padrão MSLMP,
criando então o vetor de características. Para cada base de
dados utilizada foram separadas 20% das imagens para teste
e 80% para o treinamento, em forma de rodízio, e então, o
processo de validação cruzada é executado.
A. Processo de Avaliação e Classificação
O processo de classificação é feito calculando-se a distância Chi-quadrado [21] entre dois vetores de características
vi , wj ∈ Rn , através da Equação (18):
n

χ2 (vi , wj ) =

1 X (vi,k − wj,k )2
,
2
(vi,k + wj,k )

confusão (Mi ) onde cada linha da matriz denota uma face.
A taxa de acerto (Ai ) do método para essa validação é dada
pela Equação (19):
tr(M )
,
(19)
Ai =
R
na qual tr é uma função que associa uma matriz quadrada
ao seu traço, R é a quantidade de amostras para teste e i é
o grupo de validação em que as imagens se encontram, i =
{1, 2, 3, 4, 5} . A taxa de acerto final é calculada pela mádia
aritmética entre todos os grupos considerados neste caso.
B. Bases de Dados Utilizadas
Para a avaliação dos resultados foram consideradas as
seguintes bases de dados: MUCT, ORL, JAFFE, GRIMACE e
ESSEX 94. Cada conjunto de imagens de uma mesma pessoa
será denotado por “classe” do banco de dados.
A base de Dados MUCT (Milborrow/University of Cape
Town) [24], contém 3755 imagens, de dimensões 480 × 640,
de 276 pessoas. Dez tipos de iluminações foram considerados.
Comparada a outras bases de dados públicas, a MUCT apresenta maior diversidade de iluminação, idade e etnia. É uma
base de dados disponível gratuitamente para fins acadêmicos.
Nesta base de dados, cada indivíduo foi fotografado utilizando
cinco câmeras (webcans) e da forma mais natural possível.
O objetivo desta base de dados são aplicações que requerem
ambientes não controlados, o que dificulta muito o reconhecimento/identificação das pessoas. É muito difícil encontrar
trabalhos que utilizam essa base de dados para avaliação de
performance de métodos destinados ao reconhecimento de
faces. A Figura 4 contém exemplos das imagens da MUCT.
Cada classe dessa base contém de 10 à 15 imagens sendo 5
delas de uma específica iluminação.

(18)

k=1

na qual, vi representa o vetor de características da i−ésima
amostra de teste a ser avaliada e wj o vetor de característica
da j−ésima amostra de treino. A figura (3) ilustra o processo
de classificação.

Figura 4. Iluminação e Câmeras MUCT.

Figura 3. Processo de classificação de faces.

Após todas as imagens de teste, de um dos cinco grupos
de validação, serem classificadas é gerada uma matriz de

A base de dados ORL (Olivetti Research Laboratory) da
Universidade de Cambridge [25], contém 400 imagens, de
dimensões 92 × 112, de 40 pessoas. As imagens que compõem essa base foram obtidas sob diferentes condições de
iluminação, poses e expressões faciais.
A base de dados JAFFE (Japanese Female Facial Expression) [26], contém 213 imagens faciais (6 expressões básicas e
uma neutra), de dimensões 256 × 256 , tiradas de 10 modelos
japonesas. Esta base foi criada com o intuito de averiguar
a capacidade de diferenciar emoções das pessoas através de
fotos.
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Tabela I
TAXA DE ACERTOS DA MUCT

Figura 5. Algumas Imagens da ORL.

Figura 6. Algumas imagens da JAFFE.

A base de dados Essex 94 e Grimace, [5] e [6], respectivamente, foram ambas publicadas pelo mesmo autor [7]. A Essex
94 contém 3060 imagens de 153 pessoas. A Grimace contém
360 imagens de 18 indivíduos apresentando diferentes expressões faciais. As dimensões das imagens são de 180 × 200.

Figura 7. Exemplo de Imagens da Grimace.

C. Resultados Obtidos
Dois trabalhos foram utilizados nesta pesquisa com propósito de comparação de métodos, [2] e [1]. No primeiro é
utilizada uma técnica para extração e classificação de imagens
que consiste na aplicação sucessiva de dois filtros baseados na
distância Euclidiana mínima e em PCA. No segundo é aplicada
uma técnica de Auto-faces para extrair características gerais
da face seguindo de uma aplicação do PCA para selecionar as
mais importantes e então é usada distância Euclidiana para o
processo de classificação.
A Tabela I apresenta as taxas de acertos obtidos pela base
de dados MUCT utilizando sete escalas do método. Cada
grupo representa diferentes escolhas das imagens de teste e
de treinamento no processo de validação cruzada e de forma a
equilibrar os diferentes tipos de iluminação. Essa escolha foi
feita de maneira que para cada classe uma imagem de cada
iluminação fosse escolhida para teste e as restantes para treino.
Embora esses resultados sejam inferiores aos obtidos no
trabalho de [2], o qual apresenta uma taxa de acerto de 87, 5%
nesta mesma base de dados. Os autores relatam que foram
utilizadas sete imagens para treino e uma para teste, sem
executar o processo de validação cruzada. Os autores não

Grupo
Grupo_a
Grupo_b
Grupo_c
Grupo_d
Grupo_e
Média

Acertos
90,28%
90,81%
83,22%
63,15%
89,08%
83,30%

fazem qualquer menção quanto à forma de seleção dessas
imagens.
Para a base ORL foi feito um reajuste no brilho de cada
imagem. A Tabela II é referente a taxa de acertos obtidos
aplicando o método com quatro escalas na base. Cada grupo
possui duas imagens para teste e oito para treino, as imagens
de treino de cada classe foram escolhidas a cada cinco
imagens, portanto no grupo (a) temos uma imagem de treino
das primeiras cinco imagens da classe a outra obtida das outras
cinco, para os grupos seguintes, essas imagens sofreram um
deslocamento de uma imagem.
Tabela II
TAXA DE ACERTO ORL COM O AUMENTO DO BRILHO DE CADA IMAGEM
Grupo
Grupo_a
Grupo_b
Grupo_c
Grupo_d
Grupo_e
Média

Acertos
97,5%
97,5%
96,25%
98,75%
97,50%
97,50%

Em [1], os autores relatam também uma taxa de 97,5%
de acurácia, porém foram aplicadas técnicas de préprocessamento mais sofisticadas e não relatam o processo de
validação cruzada.
A Tabela III é referente aos acertos do método utilizando a
base de dados JAFFE com uma escala. As classes da validação
foram compostas por duas imagens de teste e oito de treino
sendo essas obtidas da mesma maneira que na ORL.
Tabela III
TAXA DE ACERTOS JAFFE
Grupo
Grupo_a
Grupo_b
Grupo_c
Grupo_d
Grupo_e
Média

Acertos
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

A Tabela IV é referente aos acertos obtidos pelo método
usando uma escala na base de dados Grimace. Cada grupo
contém quatro imagens para teste e 16 para treino, como cada
classe possui 20 imagens a cada cinco imagens foram tiradas
uma imagem para teste formando assim um determinado grupo
da validação, os demais grupos foram formados fazendo-se
deslocamento de imagens.
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Tabela IV
TAXA DE RECONHECIMENTO G RIMACE
Grupo
Grupo_a
Grupo_b
Grupo_c
Grupo_d
Grupo_e
Média

Acertos
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

A Tabela V é referente aos acertos na base de dados Essex
94 com três escalas do método. As classes da validação
compostas por quatro imagens de teste e 16 de treino sendo
essas obtidas da mesma maneira que na Grimace.
Tabela V
TAXA DE ACERTOS E SSEX 94
Grupo
Grupo_a
Grupo_b
Grupo_c
Grupo_d
Grupo_e
Média

Acertos
98,37%
99,51%
99,67%
99,51%
99,51%
99,31%

Em [2], os autores relatam 100% de acurácia nas bases
Grimace e Essex 94, porém das 20 imagens de cada classe
os autores escolheram apenas quatro para realizar seus experimentos não especificando a forma da escolha dessas imagens.
IV. C ONCLUSÕES E T RABALHOS F UTUROS
A contribuição deste trabalho está em apresentar o descritor
MSLMP como um modelo para reconhecimento facial visto
que em [4] este método se mostrou robusto para a análise
de texturas. Além disso, o método mostrou bons resultados
conseguindo até 100% de acurácia nas bases Essex e JAFFE.
Ainda existem técnicas que podem melhorar a taxa de reconhecimento do método como, segmentação da face, mudança
da matriz de pesos e até métricas novas de similaridades para
classificar um vetor de características em uma determinada
classe.
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Abstract—Among the several methods available in
the literature for the facial recognition problem, we
have chosen three variants of LBP with different window sizes to conduct this study. This technique, has
been widely used successfully in the context of facial
recognition. From the extraction of LBP characteristics
of images belonging to the ORL, JAFFE, IMM and Caltech databases, the experiments were performed using
unsupervised classification - euclidean, Chi-square and
measurement of blocks distances and Jensen-Shannon
divergence. To understand the improvements provided
by the variants of the LBP method, comparisons were
made using the following criteria: accuracy, performance and storage.The analysis of the experiment
indicate a success rate greater than 90% for all variants.
Using the Multidimensional Scaling (MDS) technique,
we obtained the two most significant discriminant components associated to each of the faces belonging to the
databases used, allowing the projection of these faces
in a scatter plot.

I. Introdução
A Biometria se preocupa em desenvolver métodos para a
identiﬁcação de seres humanos a partir de suas características físicas (impressões digitais, face, íris, DNA, padrão
termal da face) e/ou comportamentais (forma de andar,
voz, assinatura). Embora as impressões digitais sejam,
indiscutivelmente, as características mais exploradas junto
aos sistemas biométricos existentes no mercado, o emprego
da face tem chamado a atenção dos pesquisadores, na
medida em que a captura da imagem pode ser feita à
distância, com facilidade e de modo não invasivo. Cada
vez mais, ambientes com grandes aglomerações de indivíduos, como aeroportos, estádios de futebol, metrôs,
centros de cidades e outros, possuem uma quantidade
signiﬁcativa de câmeras de vídeos e são monitorados para
diferentes propósitos (por exemplo, detectar a presença
de terroristas, criminosos e/ou pessoas procuradas). Nesse
sentido, identiﬁcar um indivíduo de forma completamente
automática a partir de uma imagem digital que contém
sua face é um problema que tem recebido cada vez mais
a atenção da comunidade cientíﬁca que atua na área de
Biometria [1].
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Presidente Prudente, SP
email: chico@unoeste.br, dpereira@ic.unicamp.br

A relevância do problema de reconhecimento facial é
ainda maior quando a importância das aplicações passíveis de serem desenvolvidas é observada, a maioria delas
relacionadas a questões de vigilância e de segurança, que
incluem o monitoramento de ambientes, autenticação de
usuários em sistemas digitais (cursos de EAD, por exemplo) e controle de acesso a equipamentos (dispositivos
móveis, notebooks), ou ainda, em acesso a ambientes
restritos [1], [2].
Mais recentemente, identiﬁcar pessoas a partir de sua
face nas redes sociais ou saber se duas ou mais imagens
fotográﬁcas contêm a presença de uma mesma pessoa
também se tornaram objeto de interesse, inclusive na área
criminal. Embora as pesquisas realizadas na última década
tenham produzido inúmeros avanços, fatores associados
as condições de luminosidade em ambientes internos e
externos, posição/orientação da face em relação a câmera,
oclusões, uso de artefatos (óculos, chapéu/boné, barba,
bigode), idade e alterações na expressão da face, causam
um efeito signiﬁcativo em sua representação, e, consequentemente, diﬁculta o seu reconhecimento, devendo,
portanto, ser superado. Nesse sentido, desenvolver técnicas
que sejam capazes de reconhecer um indivíduo a partir de
sua face, de forma completamente automática a partir de
uma imagem ou vídeo digital é considerado extremamente
complexo e continua a ser um enorme desaﬁo [1], [3]. O
principal objetivo desse trabalho é comparar três variantes
do método LBP aplicadas ao problema de reconhecimento
facial. Para esse propósito, diferentes medidas foram obtidas para cada uma das variantes aplicadas as bases ORL,
JAFFE, IMM e Caltech.
Este artigo está estruturado da seguinte maneira: na Seção II é apresentada uma breve revisão bibliográﬁca, com
ênfase na contextualização teórica das variantes LBP utilizadas. A Seção III descreve o conjunto de experimentos
realizados com as variantes do LBP implementadas com
diferentes tamanhos de janelas para cada uma das bases
de dados usadas neste trabalho e discute os resultados dos
experimentos com relação a performance e custos associados ao tempo de pré-processamento e de memória usada
em cada uma das variantes. Em particular, o processo de
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classiﬁcação foi baseado em técnicas não-supervisionadas
por meio de métricas aplicadas aos histogramas formados
pelas características obtidas por meio das variantes LBP.
Além disso, com o propósito de visualizar as relações de
similaridade dos espaços de características gerados a partir
do conjunto de faces, foi empregada uma técnica de redução de dimensionalidade conhecida por Multidimensional
Scaling (MDS), que possibilitou a construção de representações gráﬁcas baseadas no posicionamento de pontos no
plano, permitindo a identiﬁcação da similaridade das faces
por meio de Gráﬁcos de Dispersão. Finalmente na Seção
IV são apresentadas as considerações ﬁnais do trabalho
desenvolvido.
II. Referencial Teórico
Uma questão fundamental no processo de reconhecimento facial é a construção de um espaço de características
robusto e que seja altamente discriminante, de modo a
reduzir fatores não controlados. As diferentes técnicas propostas na literatura ao longo das décadas para resolver esse
problema podem ser enquadradas em duas abordagens
gerais – os métodos baseados na geometria (globais) e
os métodos holísticos baseados na aparência (locais), que
tem sido os mais efetivos com relação a performance. Uma
terceira abordagem pode ser mencionada e busca combinar
elementos de ambas as anteriores.
Deve-se realçar que a quase totalidade dos métodos
baseados em aparência possuem alguns passos básicos
bem deﬁnidos: captura da imagem; seleção/extração das
características para a criação de um modelo da face e
as regras que permitem discriminar uma face da outra
(classiﬁcação).
Entre as técnicas propostas para a extração de características locais, e, portanto, associada ao paradigma
baseado em aparência, um deles tem se destacado das
demais - o Local Binary Pattern (LBP), que foi proposto
originalmente como um descritor de texturas por meio
do mapeamento binário das diferenças de nível de cinza
entre uma vizinhança e seu pixel central [4] e que depois
mostrou-se um poderoso método de descrição local de
características na representação de faces [5]. Desde então,
inúmeras variantes do LBP original surgiram.
É possível observar ainda que a representação de características faciais é pouco susceptível a variação de
iluminação (na escala de cinza) [6], além do código LBP ser
computado de forma simples e rápida. Nesse sentido, essa
seção irá se limitar a discussão teórica de três importantes
variantes do método LBP que tem sido efetivas no reconhecimento facial, que foram devidamente implementadas
e sobre as quais os experimentos foram realizados.
A. LBP Quadrado
Uma diferença de nível de cinza ou Grey-level Difference
(GD) no LBP padrão é codiﬁcada em 0’s e 1’s, especiﬁcando se esta é maior ou menor que 0, de acordo com a
Equação 1, onde fp é um pixel da vizinhança e fc é o pixel

central. Cada um dos vizinhos contribui com esse valor
binário obtido de GD para compôr um código LBP por
meio da Equação 2.
(
1 se (fp − fc ) ≥ 0
(1)
S(fp − fc ) =
0 se (fp − fc ) < 0
LBPP,R =

P
−1
X

S(fp − fc )2p

(2)

p=0

B. LBP Circular
O LBP, como é possível observar na Equação 2, é
representado por LBPP,R onde P é a quantidade de
vizinhos e R é o raio de abrangência da vizinhança. Apesar
de originalmente a vizinhança proposta ser quadrada, o
método possui variações que possibilitam melhorias nos
resultados, sendo utilizada atualmente, em sua maioria,
uma vizinhança circular, com alguns exemplos representados na Figura 1. Com o uso de uma vizinhança circular,
o ponto da vizinhança não coincide, necessariamente, com
o centro de um pixel, assim, é feita uma interpolação para
encontrar as coordenadas do pixel central da vizinhança
gp = I(xp , yp ) (onde p = 0, ..., P − 1 e I é a imagem em
uso), a ser utilizado, conforme ilustra as relações dadas
pela Equação 3 [1].

(a)

(P,R)=(8,1)

(b)

(P,R)=(16,2)

(c)

(P,R)=(8,2)

Figura 1. Exemplo de vizinhança circular.

xp = x + Rcos(

2πp
);
P

yp = y + Rsin(

2πp
)
P

(3)

Assim que o código LBP de cada um dos pixels de uma
subjanela é encontrado, pode-se determinar o histograma
relativo à quantidade de cada valor de código presente.
O histograma ﬁnal é obtido a partir da concatenação dos
histogramas menores e apresenta dimensionalidade 256 em
um LBP com vizinhança contendo 8 pixels, considerando
a imagem como uma janela única. No entanto, o uso
da imagem como janela única ocasiona perda de algumas características locais e, consequentemente, diminui
o desempenho no processo de reconhecimento, ao passo
que, a subdivisão da imagem em subjanelas e posterior
concatenação dos histogramas obtidos aumenta signiﬁcativamente a dimensionalidade das características a serem
comparadas. Uma alternativa à esse aumento crítico de
dimensionalidade é a variante LBP com Multi-Direção e
Rotação Invariante.
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C. Multi-Direção e Rotação Invariante
O método LBP Uniforme Invariante a Rotação, ou
Rotation Invariant Uniform LBP (Riu-LBP), apresenta a
vantagem de possuir baixa dimensionalidade, mas a performance (taxa de sucesso) é comprometida por não conter
informações de direcionamento. Assim, em [3], é proposta
a técnica Fusão de Nível de Característica Multi-Direcional
Riu-LBP, ou Feature-Level Fusion of Multi-Directional
Riu-LBP, que preserva a redução de dimensionalidade e
incorpora informações de direção, melhorando as taxas de
sucesso na etapa ﬁnal de classiﬁcação.
Um subconjunto de tamanho Pi e menor ângulo positivo
θi (1 ≤ i ≤ k) representado por S(θi , Pi ) pode ser dividido
em subconjuntos ainda menores, conforme o exemplo da
Figura 2. Em seguida, aplica-se o Riu-LBP convencional
em cada subdivisão, dado pela Equação 4, onde s(x)
é a função de atribuição de 0 ou 1 do LBP original.
O LBP ﬁnal é obtido por meio da união de cada RiuLBP, ∪ki=1 LBP(Pi ,θi ,R) (M, N ), onde a dimensão é dada
Pk
por D = (M.N ). i=1 (Pi + 2).

conta com 400 imagens de dimensões 92x112 em escala
de cinza, sendo 10 imagens de 40 individuos [7]; JAFFE,
que é uma base contendo 213 imagens com 7 expressões
faciais de 10 mulheres de dimensões 256x256, sendo 6
expressões básicas e 1 neutra [8], [9]; IMM, contando com
240 imagens de 40 pessoas (33 homens e 7 mulheres)
sem óculos, com diferentes posicionamentos de face (frontal, perﬁs esquerdo e direito) e com dimensões 640x480
[10], [11]; e, CALTECH, uma base de dados de imagens
frontais contendo 450 imagens de dimensões 896x592 de
aproximadamente 27 pessoas sob diferentes condições de
iluminação, expressão e planos de fundo [12].
A detecção de face foi feita para todas as imagens,
incluindo aquelas sem muitas informações de fundo objetivando viabilizar a automatização, tarefa que foi conduzida por meio da técnica de Viola-Jones disponível no
toolkit gráﬁco do Matlab. Após a detecção, as imagens
faciais foram normalizadas para as dimensões 500x500
e na sequência foram extraídas características de cada
uma das bases de dados apresentadas utilizando o LBP
Quadrado, LBP Circular e LBP Multi-Direção e Rotação
Invariante aplicados globalmente (500x500) ou em subregiões de tamanho 100x100 e 50x50 pixels. As características obtidas foram armazenadas em arquivos individuais
para cada face e, posteriormente, comparadas utilizandose distância entre histogramas. Para tanto foram utilizadas
as métricas Euclidiana, Chi-Quadrado, Medida de Blocos
e Divergência de Jensen-Shannon, dadas, respectivamente,
pelas Equações 5, 6, 7 e 8, onde, Simj (I, I ′ ) representa a
similaridade na região j das imagens que originaram os
histogramas, e, tj é dado pela Equação 9. A similaridade
total é dada pela soma das regiões [2], [1], [13], [14].
sX
′
Simj (I, I ) =
(fj (i) − fj′ (i))2
(5)
j

Figura 2. Divisão em vizinhanças de 16, 8 e 4 pontos.

Simj (I, I ′ ) =

X (fj (i) − fj′ (i))2
fj (i) + fj′ (i)

i

Riu2
=
LBP(P,R)

PP

 p=0 s(fp − fc ) se unif orme


P +1

Simj (I, I ′ ) =

III. Experimentos e Resultados
Os experimentos foram elaborados utilizando um computador pessoal com processador Intel Core i5-2410M com
dois núcleos físicos de 2.30Ghz, 8Gb de memória RAM e
sistema operacional Windows 10. A implementação dos
métodos envolvidos foi realizada com o uso do software
MATLAB v. 9.1.0, juntamente com os toolkits de Processamento Digital de Imagens e de Visão Computacional.
Foram utilizadas algumas bases de dados que contém
um conjunto diversiﬁcado de imagens faciais: ORL, que

|fj (i) − fj′ (i)|

(7)

j

(4)

c.c.

X

(6)

Simj (I, I ′ ) = −

X

[fj (i)log(fj (i))+

i

(8)

fj′ (i)log(fj′ (i)) − 2tj (i)log(tj (i))]
tj = 0, 5.(fj + fj′ )

(9)

De forma a facilitar a análise a partir dos experimentos
realizados, os dados foram devidamente tabulados. Deve
ser realçado que para cada uma das variantes do método
LBP implementado, diferentes tamanhos de subjanela foram adotados e são indicados pela letra N . Em todas
as tabelas apresentadas na sequência, as últimas quatro
colunas representam as métricas usadas, a saber: 1 -
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Distância Euclidiana, 2 - Qui-Quadrado, 3 - Distância de
Blocos e 4 - Divergência de Jensen-Shannon.
A Tabelas I, II e III apresentam as taxas de reconhecimento (matching) dos métodos LBP Quadrado, LBP
Circular e LBP Multi-Direção e Rotação Invariante, respectivamente, para as bases utilizadas.
Tabela I
Taxa de sucesso do método LBP Quadrado

Base

N
500
ORL
100
50
500
JAFFE
100
50
500
IMM
100
50
500
CALTECH 100
50

1
0.765
0.915
0.9125
0.920188
1
1
0.329167
0.55
0.591667
0.467416
0.865169
0.907865

2
0.81
0.9325
0.92
0.934272
1
1
0.308333
0.56557
0.595833
0.514607
0.907865
0.940562

3
0.79
0.93
0.92
0.929577
1
1
0.304167
0.558333
0.6
0.516854
0.920337
0.947303

4
0.79
0.93
0.9175
0.929577
1
1
0.333333
0.558333
0.591667
0.51236
0.88764
0.910112

Tabela II
Taxa de sucesso do método LBP Circular.

Base

N
500
ORL
100
50
500
JAFFE
100
50
500
IMM
100
50
500
CALTECH 100
50

1
0.7775
0.929078
0.9275
0.920188
1
1
0.316667
0.570833
0.595833
0.438202
0.914607
0.94382

2
0.8175
0.938534
0.9175
0.948357
1
1
0.4
0.575
0.597833
0.525843
0.894382
0.947979

3
0.7875
0.93617
0.9225
0.929577
1
1
0.325
0.58333
0.6
0.469663
0.935843
0.952809

4
0.815
0.93617
0.91
0.943662
1
1
0.341667
0.566667
0.595833
0.483146
0.907865
0.948315

Considerando as possíveis aplicações das técnicas de
reconhecimento facial é de fundamental importância estar
atento, não somente para a taxa de sucesso, mas também
aos custos associados ao desempenho e de armazenamento
de cada método utilizado.
Em particular, o tempo médio necessário para comparar
dois histogramas (resultado da classiﬁcação) a partir das
características previamente obtidas, por meio dos métodos LBP quadrado, LBP circular e LBP Multi-Direção
e Rotação Invariante foram computados para cada um
dos tamanhos de janelas e métricas utilizadas e, no pior
caso, é da ordem de milésimos de segundos, ou seja, quase
insigniﬁcante, razão pela qual não serão disponibilizados
aqui.
Uma outra medida importante é o tempo de préprocessamento, ou seja, o tempo gasto para extrair as
características LBP associadas as faces de cada imagem

Tabela III
Taxa de sucesso do método LBP Multi-Direção e Rotação
Invariante.

Base

N
500
ORL
100
50
500
JAFFE
100
50
500
IMM
100
50
500
CALTECH 100
50

1
0.585
0.92
0.9055
0.835681
1
1
0.229167
0.541667
0.570833
0.422472
0.87622
0.91236

2
0.6625
0.9175
0.91
0.887324
1
1
0.366667
0.566667
0.575
0.474157
0.887387
0.919101

3
0.59
0.92
0.905
0.859155
1
1
0.25
0.5875
0.575
0.451685
0.885135
0.92809

4
0.63
0.92
0.905
0.868545
1
1
0.3
0.4875
0.5375
0.45618
0.87622
0.924607

nas bases consideradas. Na Tabela IV pode ser observado o tempo médio de processamento para cada uma
das variantes analisadas. O menor tempo corresponde ao
valor 1, enquanto os demais foram normalizados a partir
deste. Por sua vez, na Tabela V é possível observar o
espaço de memória (em Kb) usado para armazenar as
características extraídas de cada imagem (lembrando que
suas dimensões foram normalizadas e portanto os dados
obtidos apresentam mesma dimensionalidade quando as
bases são modiﬁcam), por meio de cada uma das variantes,
com diferentes tamanhos de subjanelas.
Tabela IV
Tempo médio de pré-processamento para a extração de
características.

LBP Quadrado
LBP Circular
LBP Invariante

Tempo LBP
1
1.6256
8.7137

Tabela V
Espaço de memória (em Kb) para representar as
características LBP.

LBP Quadrado
LBP Circular
LBP Invariante

500
2
1
1

100
5
3
2

50
13
6
5

A tarefa de extrair ou inferir relações entre objetos
compostos por dados multidimensionais pode ser facilitada
por meio de técnicas de visualização. Vale lembrar que o
espaço de características necessário para representar uma
face por meio de métodos LBP’s possuem alta dimensão. Nesse sentido, utilizando a técnica Multidimensional
Scaling (MDS), foi possível posicionar as faces no espaço
bidimensional para facilitar o entendimento das relações
de similaridades existentes no espaço de alta dimensão
(multidimensional). Assim, por meio da projeção no espaço bidimensional (gráfico de dispersão), observa-se o
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espalhamento das faces e as relações entre as classes e
intra-classes.
As Figuras 3, 4 e 5 ilustram os gráﬁcos de dispersão para
cada uma das variantes LBP’s implementadas (subjanelas
de tamanho 50x50), em consonância com as bases de dados
usadas. Nos gráﬁcos, as cores representam as classes das
faces. A visualização de como o espaço de características
está organizado contribui para o entendimento das taxas
de sucesso apresentadas nas Tabelas I, II e III; isto é, os
gráﬁcos de dispersão que apresentam grupos bem deﬁnidos
de uma mesma classe, obtiveram maiores taxas de sucesso.

✾✷

(a) ORL.

(b) JAFFE.

(a) ORL.

(c) IMM.

(b) JAFFE.

(d) CALTECH.
Figura 4. Projeções das faces por meio de características do LBP
Circular.
(c) IMM.

(d) CALTECH.
Figura 3. Projeções das faces por meio de características do LBP
Quadrado.

IV. Conclusão
Este artigo compara variantes do método LBP, em particular, LBP Quadrado, LBP Circular e LBP Multi-Direção
e Rotação Invariante. A partir dos experimentos realizados é possível observar que o tamanho das subjanelas
condiciona o desempenho no processo de reconhecimento.

Ao utilizar a imagem como uma única janela parte dos
padrões locais são perdidos, enquanto que com o uso
de subjanelas muito pequenas inúmeros padrões locais
irrelevantes podem ser encontrados e, neste caso, igualmente degradar os resultados do reconhecimento. Nesse
sentido, os experimentos indicam que encontrar o trade-off
entre tamanho de janela e taxa de acerto é uma questão
fundamental no método LBP. No caso geral, conforme
pode ser observado nas Tabelas I, II e III, as janelas
de tamanho 50x50 apresentaram os melhores resultados,
independemente da métrica adotada, do método utilizado
e da base usada.
Deve-se destacar que as diferentes variantes quando
aplicadas à base ORL possuem resultados semelhantes
para janelas 100x100 e 50x50, enquanto na base JAFFE,
em função de suas características, para essas mesmas
janelas, o percentual de acerto foi de 100%. A elaboração
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(a) ORL.

(b) JAFFE.

processamento para a extração das características, a
variante LBP Quadrada apresentou o menor tempo,
seguida pelo LBP Circular, enquanto que o LBP MultiDireção e Rotação Invariante fez uso de menos espaço de
memória para armazenamento das características.
As Figuras 3, 4 e 5 mostram o espalhamento entre as
classes de imagens associadas às diferentes variantes usadas. Pode-se observar que o menor espalhamento é obtido
por meio do uso das características extraídas pelo LBP
Quadrado, fato que pode ser prejudicial ao distanciamento
entre as classes de face, diminuindo assim a discriminância
e podendo indicar perda de qualidade nos resultados, no
entanto, a projeção das faces por meio das características
obtidas pelo LBP Multi-Direção e Rotação Invariante, que
apresenta o maior espalhamento analisado, pode indicar o
efeito contrário no sentido de apresentar maior espalhamento intra classes, diminuindo a semelhança entre faces
da mesma classe, e também prejudicar os resultados.
Por ﬁm, conclui-se que a variante LBP Circular apresenta melhores resultados com relação à taxa de acertos,
independentemente da base utilizada, sendo que os resultados são maximizados para janelas de tamanho 50x50 em
conjunto com a métrica de blocos.
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(c) IMM.
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Abstract—Image segmentation is a fundamental process for image analysis and computer vision. One of the most effective image
segmentation methods is Otsu algorithm, originally proposed to
segment a gray image in two classes, but extended to multi-level
thresholding afterwards. The computational cost for multi-level
Otsu limits its application in real world problems, and many
evolutionary algorithms (EAs) have been applied to optimize Otsu
algorithm. In this paper, a hybrid Otsu and improved Group
Search Optimization (GSO) algorithm is presented to deal with
multi-level color image thresholding problem, named IGSOOtsu .
The proposed IGSOOtsu is compared to other EAs from literature through twelve real color image problems, showing its
potential and robustness even when compared to original GSO
algorithm.

I. I NTRODUÇ ÃO
A sementação de imagens visa dividir uma imagem em
regiões ou segmentos, de modo geral, de acordo com discontinuidades ou similaridades presentes na própria imagem. Uma
categoria de abordagens tradicionais para a segmentação de
imagens com base na similaridade é a categoria de técnicas de
Limiarização [1], sendo o método Otsu [2] um dos algoritmos
mais populares nessa categoria.
O método Otsu original previa a divisão de uma imagem
em nı́vel de cinza em duas classes (binarização da imagem),
porém tal algoritmo pode ser facilmente extendido para lidar
com problemas de limiarização multi-nı́vel. Uma limitação
da abordagem multi-nı́vel do algoritmo Otsu é o fato de que
seu custo computacional cresce significativamente conforme o
número de limiares aumenta, o que pode tornar seu emprego
proibitivo em aplicações reais.
Na literatura, vários Algoritmos Evolucionários (EAs) têm
sido empregados no intuito de melhorar o algoritmo Otsu,
como o Algoritmo Genético (GA) [3], [4], a Evolução Diferencial (DE) [5], [6], a Otimização por Enxame de Partı́culas
(PSO) [7], [8] e, mais recentemente, a Otimização por Busca
em Grupo (GSO) [9], [10].
O GSO é uma meta-heurı́stica de busca evolucionária
nova, inspirada na interação de animais sociais, que possuem
comportamento de busca por recursos em grupos, com seus
ambientes. Esse algoritmo tem obtido bons desempenhos na
otimização de vários problemas difı́ceis quando comparado
a outros EAs como o GA e o PSO [11], por exemplo.
Contudo, o GSO sofre de problemas comuns a outros EAs,
como a convergência prematura e perda de diversidade de

sua população ao long da busca, o que pode tornar difı́cil
ao método a fuga de pontos ótimos locais.
Neste trabalho, uma versão melhorada do GSO, denominada IGSOOtsu , é aplicada ao problema de segmentação
de imagens coloridas. O IGSOOtsu faz uso de um operador
de reinicialização aleatória como forma de eliminação dos
membros mais fracos da população do GSO, de modo a
garantir sua diversidade populacional e facilitar a exploração
de novas regiões do espaço de busca do problema, o que pode
auxiliar na fuga de regiões ótimas locais.
O trabalho é dividido como segue. Inicialmente, o algoritmo
Otsu multi-nı́vel e o GSO serão brevemente descritos nas
Seções II e III, respectivamente. Em seguida, o IGSOOtsu será
apresentado (Seção IV). Os resultados experimentais serão
discutidos na Seção V, seguidos pelas conclusões do trabalho
(Seção VI).
II. O M ÉTODO OTSU M ULTI -N ÍVEL
Considere que D denota o número total de limiares a
serem aplicados a uma imagem que contém L nı́veis de
cinza. A imagem resultante será dividida em (D + 1) classes
C0 , C1 , ..., CD . A proporção rk de nı́veis de cinza em cada
classe é calculada de acordo com a eq. (1):
 PT
i

Pi=0 pi , se k = 0
Tk+1
rk =
(1)
i=Tk pi , se 1 ≤ k ≤ D − 1

PL−1
i=TD pi , se k = D
onde Ti é o i-ésimo limiar, os limiares são tais que T1 < T2 <
... < TD−1 < TD , e pi é a proporção do nı́vel de cinza i na
imagem, dada abaixo (eq. (2)).
pi = ni /N, pi ≥ 0,

L−1
X

pi = 1

(2)

i=0

onde ni é o número de pixels com nı́vel de cinza i na imagem,
e N é o número total de pixels da imagem.
O nı́vel de cinza médio de uma classe Ck é dado pela
equação abaixo (eq. (3)).
 PT
PTi
i

(Pi=0 i · pi )/ P
i=0 pi , se k = 0
Tk+1
k+1
µk = ( Ti=T
i · pi )/ i=T
pi , se 1 ≤ k ≤ D − 1
k
k

P
P
 L−1
L−1
( i=TD i · pi )/ i=TD pi , se k = D
(3)
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O objetivo do Otsu multi-nı́vel é maximizar a função de
fitness abaixo (eq.(4)) [10]:
f=

D
X
i=0

ri · (µi − µ)2

(4)

onde µ é o nı́vel de cinza médio da imagem.
III. OTIMIZAÇ ÃO POR B USCA EM G RUPO
No GSO, a população G de S indivı́duos é chamada de
grupo, enquanto os indivı́duos da população são chamados de
membros. A busca desempenhada por cada membro no GSO
leva em consideração seu campo de varredura visual. Em um
problema definido por um espaço de busca n-dimensional, o iésimo membro na t-ésima iteração da busca terá uma posição
~ t ∈ ℜn e um ângulo de cabeça
atual definida pelo vetor X
i
t
definido pelo vetor α
~ i ∈ ℜn−1 . A direção da busca do it
t
t
~ t (~
ésimo membro, que é um vetor D
i αi ) = (di1 , . . . , din ), pode
t
ser calculada por α
~ i através de uma transformação polar para
coordenadas cartesianas dada por:
dti1

=

n−1
Y

t
cos(αiq
),

(5)

q=1

dtij

=

t
sin(αi(j−1)
)

dtin

=

t
sin(αi(n−1)
)

n−1
Y
q=1

t
cos(αiq
)(j = 1, . . . , n − 1),

Um grupo no GSO consiste de três tipos de membros:
producers, scrougers e rangers. Durante cada geração do
GSO, o membro do grupo que encontrou a melhor reserva de
recursos (melhor valor de fitness), é escolhido como producer
[12].
~ pt executará
Na t-ésima geração do GSO, o producer X
a estratégia de producing pela observação de três pontos
aleatórios em seu campo visual: um ponto a zero grau (eq.
(6)), um ponto no hipercubo à sua direita (eq. (7)), e um ponto
no hipercubo à sua esquerda (eq. (8)).
~z = X
~ pt (~
~ pt + r1 lmax D
X
αpt )
~r2 θmax
~ pt + r1 lmax D
~ pt (~
~r = X
αpt +
)
X
2

(6)

t
~ t (~
r1 lmax D
p αp

onde ~r3 ∈ ℜn é uma sequência uniforme aleatória obtida no
intervalo (0, 1), e ◦ é o produto de Hadamard ou Schur, que
calcula o produto interno entre dois vetores.
Os rangers irão executar buscas aleatórias no espaço do
problema, sendo essa estratégia denominada ranging [13]. O
operador de ranging é apresentado abaixo (eq. (10)).
t+1
~ t (~
~ t+1 = X
~ t + li D
X
)
i
i αi
i

(10)

li = ar1 lmax

(11)

onde
IV. A BORDAGEM P ROPOSTA : O IGSOOtsu
Considere uma imagem colorida I, composta pelos canais
R, G e B. No IGSOOtsu , a imagem I será decomposta para
cada um dos canais do RGB, originando as imagens IR , IG e
IB em nı́veis de cinza, sendo cada imagem tratada de forma
independente para propósitos de segmentação [14]. Desta
forma, cada membro do grupo do IGSOOtsu representará
D dimensões (limiares) para cada canal do RGB, ou seja,
~ i ∈ ℜn , tal
o i-ésimo membro do grupo será um vetor X
que n = 3 × D. Como exemplo, se para cada canal do
RGB forem gerados três limiares (D = 3), teremos que o
~ i ∈ ℜ9 , sendo suas três primeiras caracterı́sticas
membro X
correspondentes aos limiares do canal R, as três caracterı́sticas
subsequentes representantes dos limiares do canal G, e suas
três últimas caracterı́sticas representarão os limiares do canal
B, como ilustrado na Figura 1. A população inicial é obtida
aleatoriamente, de modo que para cada imagem IR , IG e IB
tenhamos D limiares na forma T1 < T2 < ... < TD−1 < TD .
~ i é dada como a soma da
A avaliação de cada membro X
função de fitness do método Otsu para cada uma das imagens
IR , IG e IB (eq.(12)).
~ i)
fR ( X

=

(7)

~r2 θmax
~l =
+
−
)
(8)
X
2
onde r1 ∈ ℜ é um número aleatório obtido através de uma
distribuição normal com média 0 (zero) e desvio padrão 1
(um), ~r2 ∈ ℜn−1 é uma sequência uniforme obtida aleatoriamente no intervalo (0, 1), θmax ∈ ℜn−1 é o ângulo máximo
de busca e lmax ∈ ℜ é a distância máxima de busca.
Todos os scroungers tentarão alcançar as reservas já encontradas pelo producer, sendo essa estratégia denominada
scrounging. O operador de scrounging no GSO é dado por
(eq. (9)):
~ it + ~r3 ◦ (X
~ pt − X
~ it )
~ t+1 = X
(9)
X
i
~t
X
p

Fig. 1. Representação de um membro para três dimensões por canal do RGB.

~ i)
fG ( X

=

D
X
i=0
D
X
i=0

~ i)
fB ( X

=

D
X
i=0

~ i)
f (X

=

rRi · (µRi − µR )2

(12)

rGi · (µGi − µG )2
rBi · (µBi − µB )2

~ i ) + fG ( X
~ i ) + fB ( X
~ i)
fR ( X

~0
Após o processo de inicialização aleatória, cada membro X
i
é avaliado. Após a avaliação da população inicial, o processo
geracional do IGSOOtsu terá inı́cio, sendo cada membro
modificado através dos operadores de producing, scrounging
ou ranging, como no GSO padrão.
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Fig. 2. Imagens coloridas adotadas: (a) Airplane, (b) Gellybeans1, (c)
Geallybeans2, (d) House1, (e) House2, (f) Lake, (g) Lena, (h) Mandrill, (i)
Peppers, (j) Splash, (k) Tiffany and (l) Tree.

Como uma forma de melhoria para o GSO, no IGSOOtsu
um operador de reinicialização aleatória é empregado e aplicado aos membros mais fracos do grupo, de modo a promover
o aumento da diversidade populacional durante as gerações
~ i do grupo do IGSOOtus
da busca. Como cada membro X
representa o conjunto de valores de limiares para cada uma das
imagens em nı́veis de cinza IR , IG e IB , os valores parciais
~ i ), fG (X
~ i ) e fG ( X
~ i ) são usados na
da função de fitness fR (X
determinação dos membros mais fracos. Para cada canal do
RGB, ordena-se o grupo de acordo com seu valor para cada
~ i ), fG (X
~ i ) e fG ( X
~ i ). Para cada
uma das funções parciais fR (X
canal do RGB, um percentual dos membros mais fracos é
escolhido para que suas caracterı́sticas em relação ao canal ao
qual o mesmo foi considerado mais fraco sejam reinicializadas
aleatoriamente. Desta forma, um membro poderá ter apenas
um conjunto de suas caracterı́sticas reinicializado, tendo em
vista que tal membro pode ser considerado fraco em um dos
canais do RGB, porém em algum outro canal ser considerado
bom o suficiente, não havendo necessidade de reinicialização
em todas as suas caracterı́sticas. A reinicialização aleatória
permite que regiões ainda não exploradas do espaço de busca
do problema passem a ser visitadas, assim como também evita
que o producer acabe atraindo todos os membros da população
para uma região de pontos ótimos locais do espaço de busca
do problema.
O IGSOOtsu é apresentado no Algoritmo 1.
V. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
Nesta seção, o IGSOOtsu proposto é testado em doze
imagens coloridas reais e comparado a métodos consagrados da literatura. As imagens selecionadas são: Airplane,
Gellybeans01, Geallybeans02, House01, House02, Lake, Lena,
Mandrill, Peppers, Splash, Tiffany e Tree (Figure 2).
Os algoritmos evolucionários de comparação adotados
foram o GA, o DE, o PSO e o GSO [10]. Os parâmetros
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Algorithm 1 IGSOOtsu
t ← 0.
~ (0) , escolha aleatoriaInicialização: Para cada membro X
i
mente D limiares para cada canal do RGB, de modo que
os limiares Ti sejam tais que T1 < T2 < ... < TD−1 < TD
em cada canal.
Calcule o valor inicial da função de fitness de cada um dos
~ (0) .
membros X
i
enquanto (condições de término não forem satisfeitas) faça
Escolha o melhor membro do grupo como o producer
~ pt para a iteração atual.
X
~ pt .
Execute o operador de producing para o X
Escolha um percentual dos membros do grupo (exceto o
~ t ) para executar o operador de scrounging.
X
p
Ranging: Os demais membros irão executar a estratégia
de ranging.
Calcule o novo valor da função de fitness para cada
~ t.
membro X
i
Ordene os membros da população de acordo com o valor
~ t ).
de fR (X
i
Reinicialize aleatoriamente as caracterı́sticas correspondentes aos D limiares da imagem IR para um percentual
~ t ), de modo
~ t de acordo com fR (X
dos piores membros X
i
i
que os novos limiares satisfaçam TR1 < TR2 < ... <
TR(D−1) < TRD .
Ordene os membros da população de acordo com o valor
~ t ).
de fG (X
i
Reinicialize aleatoriamente as caracterı́sticas correspondentes aos D limiares da imagem IG para um percentual
~ t ), de modo
~ t de acordo com fG (X
dos piores membros X
i
i
que os novos limiares satisfaçam TG1 < TG2 < ... <
TG(D−1) < TGD .
Ordene os membros da população de acordo com o valor
~ t ).
de fB (X
i
Reinicialize aleatoriamente as caracterı́sticas correspondentes aos D limiares da imagem IB para um percentual
~ t ), de modo
~ t de acordo com fB (X
dos piores membros X
i
i
que os novos limiares satisfaçam TB1 < TB2 < ... <
TB(D−1) < TBD .
t := t + 1.
fim enquanto
~ pt .
retorne X

adotados para cada algoritmo são apresentados na Tabela I,
de acordo com [10].
Todos os algoritmos foram executados no ambiente MATLAB 7.6. O número de limites para cada canal do RGB variou
de 2 até 5 [10]. Trinta testes independentes foram executados
para cada algoritmo em cada uma das imagens e para cada
um dos valores de limiares por canal do RGB. Todos os
algoritmos evolucionários tiveram como ponto de partida a
mesma população inicial em cada um dos testes, sendo tal
população obtida pela geração aleatória dos limites iniciais
por canal do RGB, de modo que os limites se apresentassem
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TABLE I
PAR ÂMETROS ADOTADOS POR CADA ALGORITMO .
Algoritmo
Todos
os EAs
GA
DE
PSO
GSO e
IGSOOtsu
IGSOOtsu

Parâmetro
S
Gerações
Taxa de Crossover
Taxa de Mutação
Taxa de Crossover
F
c1 e c 2
w
lm ax
θmax
Taxa de Reinicialização

Valor
20
100
0.8
0.1
0.3
0.5
2.0
de 0.9 à 0.4
5
5
10%

TABLE II
R ESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA DOIS E TR ÊS LIMIARES POR CANAL
DO RGB.
Imagem

Airplane

Gellybeans01

ordenados.
A avaliação dos modelos levou em consideração o valor
médio obtido para a função de fitness. O critério de avaliação
inclui um sistema de ranks obtido através da aplicação de
testes de hipóteses do tipo teste de Friedman [15], [16] para
a métrica adotada.
O teste de Friedman é um teste de hipóteses não-paramétrico
que calcula valores de ranks para os algoritmos para cada base
de dados separadamente. Se a hipótese nula de que os ranks
não são significativamente diferentes for rejeitada, o teste de
Nemenyi [17] é adotado com um teste post hoc para o teste de
Friedman. De acordo com o teste de Nemenyi, a performance
de dois algoritmos é considerada significativamente diferente
se a diferença entre seus valores médios de rank for ao menos
maior que uma diferença crı́tica dada por:
s
nalg (nalg + 1)
CD = qa
(13)
6nbases
onde nbases representa o número de bases de dados, nalg
representa o número de algoritmos comparados e qa são
valores crı́ticos baseados em√estatı́sticas nos limites do modelo
t de Student divididas por 2 [18]. Nos testes realizados, o
grau de significância foi fixado em α = 0.05 para o teste de
Friedman.
A Figura 3 apresenta o resultado obtido para a imagem Peppers considerando-se que cada canal do RGB foi dividido em 3
limites. Pode-se observar que houve uma melhor separação dos
grupos de cores para os algoritmos DE, PSO e IGSOOtsu nesse
exemplo, refletindo em uma melhor segmentação da imagem.
Em uma análise global oferecida pelo teste de Friedman/Nemenyi (Tabela V), podemos observar que em média o
IGSOOtsu obteve melhor desempenho que os demais algoritmos avaliados para os testes com 3, 4 e 5 limites por canal do
RGB, tendo obtido o melhor desempenho médio para 2 canais
juntamente com o DE, o que mostra seu potencial quando
o espaço de busca do problema torna-se mais complexo. As
diferenças nos resultados apresentados são estatisticamente
significativas de acordo com o teste de Friedman/Nemenyi
(com significância α = 0.05 e distância crı́tica CD = 1.7608).
Da Figura 4 à Figura 7, os resultados dos ranks médios
para o teste de Friedman-Nemenyi são apresentados, sendo
os algoritmos apresentados do pior (à esquerda) ao melhor (à

Gellybeans02

House01

House02

Lake

Lena

Mandrill

Peppers

Splash

Tiffany

Tree

Algoritmo
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu

2-D
Média
5072.7
5155.1
5155.1
5149.7
5155.1
4560.0
4610.5
4608.8
4599.7
4610.5
5689.2
5769.1
5766.1
5764.8
5769.1
7514.7
7660.2
7660.2
7660.2
7660.2
7516.5
7578.2
7569.5
7571.3
7579.7
12742.7
12867.0
12867.0
12867.0
12867.0
5425.6
5582.2
5582.3
5582.3
5582.3
7826.1
8006.9
8006.9
8006.9
8006.9
8468.5
8619.3
8619.3
8619.3
8619.3
8421.1
8513.5
8491.5
8488.0
8515.2
2176.2
2226.7
2204.4
2182.3
2223.9
12241.6
12368.7
12368.7
12368.7
12368.7

Std.
30.0
0.06
0.009
27.2
0.0
13.0
0.01
9.20
34.2
0.009
28.3
0.004
1.62
16.9
0.007
65.0
0.009
1.97
0.031
0.021
24.7
4.48
8.97
8.95
0.506
48.6
0.013
0.010
0.004
0.009
67.8
0.0
0.018
0.028
0.029
66.9
0.017
0.024
0.217
0.021
40.4
0.0
0.023
0.028
0.023
33.8
6.79
17.1
33.1
0.008
13.3
3.78
22.9
32.9
5.50
58.7
0.0
0.012
0.017
0.017

3-D
Média
5285.1
5359.3
5359.8
5348.2
5361.0
4665.0
4718.2
4712.2
4709.5
4716.7
5836.8
5912.4
5904.0
5907.0
5913.0
7952.6
8117.1
8117.7
8112.1
8117.6
7700.5
7797.5
7791.8
7776.8
7797.5
13091.4
13209.9
13204.0
13205.8
13210.7
5791.4
5940.0
5916.1
5916.8
5940.1
8323.6
8499.2
8496.4
8499.8
8500.0
8872.3
9036.4
9036.8
9018.7
9044.9
8833.3
8948.0
8944.9
8939.9
8948.4
2351.6
2415.2
2388.6
2359.4
2414.7
12546.7
12644.4
12637.3
12633.4
12645.5

Std.
19.0
1.26
7.38
18.3
0.928
13.6
0.985
12.0
11.9
2.85
14.6
1.47
17.8
12.9
1.70
45.5
0.522
0.122
29.7
0.129
23.1
0.09
21.5
31.7
0.037
32.1
0.733
26.4
19.0
0.476
35.0
0.401
47.1
33.0
0.396
33.8
0.677
19.9
0.853
0.276
32.6
11.3
24.6
25.1
0.955
35.9
1.08
10.5
32.5
1.33
13.4
2.94
16.5
35.1
4.40
27.7
1.21
21.6
22.9
1.07
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TABLE III
R ESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA QUATRO E CINCO LIMIARES POR
CANAL DO RGB.
Imagem

Airplane

Gellybeans01

Gellybeans02

House01

House02

Lake

Lena

Mandrill

Peppers

Splash

Tiffany

Tree

Algoritmo
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu
GA
DE
PSO
GSO
IGSOOtsu

4-D
Média
5389.1
5481.3
5475.9
5461.4
5483.2
4722.7
4781.9
4769.7
4761.7
4783.6
5921.9
5990.2
5974.9
5966.0
5991.7
8177.8
3631.9
8306.5
8308.5
8312.0
7802.5
7873.8
7869.7
7863.3
7877.0
13275.0
13403.0
13401.6
13392.1
13406.0
5948.9
6090.1
6067.1
6062.3
6093.0
8573.6
8735.4
8723.5
8734.5
8738.8
9108.4
9260.2
9250.2
9248.7
9263.8
9007.5
9124.1
9119.4
9103.8
9128.4
2446.4
2495.8
2490.1
2472.8
2495.1
12693.7
12789.4
12784.0
12774.4
12794.1

Std.
16.7
1.36
16.1
20.9
2.86
9.51
3.07
16.3
22.2
0.566
16.5
0.932
20.9
23.2
0.744
34.2
2.16
18.6
10.9
2.59
14.9
3.79
11.5
23.2
3.23
21.8
2.51
15.6
19.4
1.53
32.3
3.69
38.2
27.2
4.87
35.0
1.85
29.0
10.9
0.677
32.1
2.70
33.7
24.6
1.47
26.4
6.80
20.9
23.7
0.805
10.7
1.92
13.0
24.4
2.52
22.9
3.84
14.8
13.2
3.96

5-D
Média
5462.4
5539.4
5535.7
5525.5
5542.5
4765.7
4811.4
4799.6
4789.4
4810.2
5975.6
6033.3
6022.5
6014.7
6035.4
8297.5
8429.5
8423.7
8412.9
8435.0
7860.7
7937.2
7929.5
7920.8
7941.7
13392.7
13513.7
13503.9
13499.4
13518.8
6058.3
6157.2
6144.8
6125.3
6161.5
8716.9
8858.3
8852.7
8857.8
8866.0
9244.8
9364.7
9350.8
9354.4
9370.9
9104.7
9184.6
9185.9
9180.6
9190.7
2507.4
2560.8
2555.1
2533.4
2563.5
12787.1
12876.3
1287.2
12874.1
12881.4

Std.
15.6
4.71
13.4
16.8
3.38
10.7
1.89
13.2
15.7
4.45
16.3
6.74
12.9
13.2
5.59
25.4
3.27
17.6
21.5
1.80
13.5
6.48
15.4
16.9
5.33
20.4
2.73
21.6
17.1
1.82
19.5
6.80
18.5
26.5
7.54
29.5
3.93
19.5
13.5
1.47
23.6
4.27
24.2
19.8
2.13
19.3
3.39
10.0
12.9
3.36
9.67
4.20
17.4
18.5
3.32
16.9
2.72
16.1
12.8
1.16

Fig. 3. Segmentação para a imagem Peppers com 3-D.
TABLE IV
Ranks M ÉDIOS DOS TESTES DE F RIEDMAN /N EMENYI PARA CADA
DIMENS ÃO .
Algoritmo
GA
DE
PSO
GSO
GSOOtsu

2-D
17.5083
95.4972
86.1861
82.3472
95.9611

3-D
17.2694
78.2444
100.5764
74.4528
106.9596

4-D
16.6333
81.3139
96.2361
68.13.89
115.1778

5-D
16.4694
87.9278
87.4417
67.2222
118.4389

direita). Os resultados experimentais mostram que o operador
de reinicialização dos elementos mais fracos foi capaz de
favorecer a diversidade populacional, de modo que o grupo
do IGSOOtsu foi capaz de evitar a convergência prematura da
população, obtendo desempenho global médio melhor que o
do GSO padrão.
VI. C ONCLUSION
Neste trabalho, um modelo hı́brido do algoritmo Otsu com
uma variação melhorada da Otimização por Busca em Grupo
foi apresentado, chamado IGSOOtsu , para a segmentação
através da limiarização multi-nı́vel de imagens coloridas. O
IGSOOtsu faz uso de um operador de reinicialização aleatória
para um percentual dos piores membros da população, como
forma de aumentar a diversidade populacional, assim como de
oferecer mecanismo de fuga de pontos ótimos locais.
Experimentos foram conduzidos através do uso de doze
imagens coloridas reais e pela comparação do IGSOOtsu com
quatro algoritmos evolucionários da literatura: o GA, o DE,
o PSO e o GSO padrão. Testes de hipótese do tipo teste de

Fig. 4. Teste de Friedman em relação à duas dimensões.
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Friedman/Nemenyi foram adotados como medida de validação
dos experimentos.
Os resultados experimentais mostram o potencial do
IGSOOtsu na tarefa de segmentação de imagens coloridas,
tendo em vista que o IGSOOtsu foi capaz de obter melhor
desempenho global médio que os demais algoritmos testados
(incluindo o GSO padrão) para todas as dimensões do problema testadas.
Como trabalhos futuros, modificações nos operadores evolucionários do GSO serão propostas, assim como versões
hı́bridas desse modelo com outros EAs da literatura.
Fig. 5. Teste de Friedman em relação à três dimensões.

Fig. 6. Teste de Friedman em relação à quatro dimensões.

Fig. 7. Teste de Friedman em relação à cinco dimensões.
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Abstract - In this study, it was explored the Ripplet-II
transform to identify new approaches for texture analysis of
histological images of breast lesions, in comparison to wavelet,
which proves not to be very efficient for the identification of
image contours. To obtain more robust results, statistical
characteristics, widely used for medical image analysis, were
obtained, such as Co-occurrence Matrix and other measures of
entropy, in addition to Shannon. The images used were obtained
from the base of the National Cancer Institute of the United
States, and the ReliefF and Random Forest (RaF) algorithms
were applied for selection and classification of the
characteristics. Rate of 0,875 for area under the ROC curve was
the most significant result obtained with the classification of
Ripplet-II transform coefficients, combined with all the
extracted characteristics sets. This result demonstrated the
superiority of Ripplet-II in relation to wavelet in the description
of textures.

I.

INTRODUÇÃO

Dentre os tipos mais frequentes de câncer em mulheres, o
câncer de mama é o tipo que mais acomete em todo o mundo.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é um dos
tipos de câncer mais comum entre as mulheres, o qual
responde a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Em
2016, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama
no Brasil [24].
No processamento de imagens médicas, uma importante
aplicação na obtenção de diagnósticos de doenças é através da
extração de informações descritas pela textura da imagem. A
extração de dados texturais vem sendo utilizada na análise e
interpretação de imagens médicas para determinação de
padrões na classificação de um determinado tipo de imagem
[1]. Essa etapa tem contribuído para o desenvolvimento de
sistemas computacionais de apoio ao diagnóstico (Computer
Aided Diagnosis – CAD) para diversos tipos de câncer.
Uma variedade de métodos de processamento de imagens
é utilizada na obtenção de informações de textura, tais como
funções de auto correlação, métodos baseados em modelos,
dimensão fractal, filtros baseado em processamento de sinal e
muitos outros. Uma representação esparsa e eficiente das
imagens é altamente necessária no reconhecimento de
padrões, numa visão computacional e no processamento de
imagens. Embora vários métodos, como a transformada de
Fourier, a transformada Wavelet e a transformada Ridgelet
tenham sido propostos na literatura, eles não conseguem
resolver as descontinuidades bidimensionais (2D) ao longo de
qualquer curva em uma imagem [2]. Considerando a diferença
significativa nas descontinuidades presentes na região de
lesões de massa benigna-maligna e sua transformação
circundante, a Ripplet-II, apresentada por Xu e Wu em 2010,
pretende resolver a questão dessas descontinuidades 2D ao
longo das bordas. Juntamente com os coeficientes Ripplet-II,
várias características de textura estatística de primeira e
segunda ordem são derivadas da imagem transformada

Ripplet-II. Uma das abordagens utilizadas para adquirir
informações sobre transições de níveis de cinza entre dois
pixels é a obtida através da construção da matriz de coocorrência [3]. Outra técnica que vem sendo explorada para
análise de imagens médicas é através das medidas de entropia,
que mede o grau de confusão da imagem. Trabalhos recentes
têm utilizado diversas formas de medida de entropia [4],[5],
tais como as entropias de Renyi [6], Harvrda-Charvat [5],
Kapur [7] e Tsallis [8], além da entropia de Shannon.
Ainda são poucos os estudos de classificação de lesões de
mama existentes na literatura, que exploram descritores
baseados em Ripplet-II [25]. Por isso, a introdução da
transformada de Ripplet-II, seus coeficientes e diferentes
características estatísticas de primeira e segunda ordem,
derivadas da imagem transformada em diferentes resoluções,
são as principais contribuições deste estudo.
Este trabalho visa explorar uma nova abordagem para
obtenção de descritores de textura em imagens histológicas de
câncer de mama, utilizando a capacidade da transformada
Ripplet-II em identificar e distinguir as massas benignas ou
malignas de maneira mais assertiva. O classificador Random
Forest foi empregado na avaliação dos descritores propostos.
Um grupo de imagens histológica de mama foi avaliado com
os métodos propostos.
II.

METODOLOGIA

O diagrama de blocos da Figura 1 demonstra a estrutura
da sequência utilizada para realizar os experimentos
propostos.
ROI das Imagens
Histológicas

Ripplet-II–1D
Discreta

Coeficientes

Ripplet-II–2D
Discreta

Estatísticas
da MCC

Entropias

Estatísticas
de Primeira
Ordem

Extração de Características
Seletor de
Características
(ReliefF)

Classificador
(RaF)

Figura 1: Diagrama de blocos das etapas do experimento.
Neste experimento foram extraídas, primeiramente, para
cada imagem histológica, as transformadas Discretas RippletII 1D e Ortogonal 2D. A função wavelet-mãe utilizada foi a
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Symlet8, por ser ortogonal, possuir suporte compacto,
permitindo uma análise mais discriminante das imagens.
Além disso, a Symlet8 vem demonstrando bons resultados,
como nos trabalhos de Eltoukhy, Faye e Samir [9], e Jacomini
et al. [10].
. Em seguida, a partir dos coeficientes das versões 2D,
foram calculadas as medidas estatísticas da matriz de coocorrência, seis medidas de entropias e as medidas estatísticas
de primeira ordem. Em uma terceira etapa, combinando-se os
grupos de características com os coeficientes das
transformadas, aplicou-se o seletor ReliefF para eliminação de
ruídos e de atributos não relevantes. Por fim, o classificador
Random Forest foi executado para avaliar as combinações
propostas. A aproximação proposta foi desenvolvida em
linguagem MATLAB e na plataforma WEKA (Waikato
Environment for Knowledge Analysis) [11]. A seguir são
detalhadas as etapas do experimento:
A. Banco de Imagens
Para este estudo foram utilizadas 52 imagens histológicas
digitalizadas, sendo 26 de lesões do tipo maligna e 26 de
lesões do tipo benigna, extraídas de regiões de interesse (ROI)
do banco de imagens do Instituto Nacional do Câncer
(National Cancer Institute) e Instituto Nacional do
Envelhecimento (National Institute on Aging), nos Estados
Unidos, as quais se encontram disponíveis para download em
[12]. As imagens microscópicas foram adquiridas por meio de
um microscópio de luz (Zeiss Axioscope), com objetiva de
20x e câmera digital colorida (AXio Cam MR5) acoplada. As
imagens foram selecionadas em regiões de interesse no
formato tif, padrão de cor RGB, resolução de 1388x1040
pixels, com quantização de 24 bits. A figura 2 apresenta dois
exemplos de imagens de câncer benigno e maligno, utilizadas
neste estudo. As ROI's foram recortadas com tamanho
512x512 pixels, onde o centro da imagem corresponde ao
centro da anormalidade presente. Esse tamanho foi
selecionado devido aos resultados promissores em diferentes
estudos presente na literatura [21], [22].

(a)

(b)

Figura 2: Exemplo de imagens histológicas de câncer
benigno (a) e maligno (b) – Fonte: [11]

recursos devido à sua eficiência na representação de bordas e
texturas. As experiências na classificação de textura e na
recuperação de imagens demonstram que o esquema baseado
em transformada Ripplet-II supera as abordagens baseadas em
transformadas wavelet e ridgelet.
A Ripplet-II se baseia na transformada generalizada de
Radon [13], [14]. A transformada de generalizada de Radon
converte curvas em pontos. Ela cria picos localizados nos
parâmetros da curva correspondentes. Intuitivamente, a
transformada Ripplet-II consiste em duas etapas: 1) usar a
transformada generalizada de Radon para converter
singularidades ao longo de curvas em singularidades de
pontos no domínio Radon; 2) utilizar a transformada wavelet
para resolver singularidades pontuais no domínio Radon [2].
A transformada de Radon clássica é definida no espaço 2D
como a integral de uma função 2D de entrada sobre linhas
retas. Para uma função integral 2D f(x,y), onde (x,y) ∈ ℝ , a
transformada clássica de Radon f(x,y) é definida por:
(1)
Então, pode-se converter f(x,y) para f(�, �), no sistema de
coordenadas polares, e então a transformada clássica de
Radon pode ser calculada por:
(2)
Para estender a transformada clássica de Radon, os
pesquisadores propuseram a transformada de generalizada de
Radon, que é baseada em uma integral ao longo de uma
família de curvas [13], [14]. Num sistema polar com
coordenadas (ρ,ϕ), uma curva pode ser determinada por:
(3)
Onde r e � são fixos, e d denota uma graduação. Para d=1
e d=2, a Eq. (3) representa uma linha reta e uma parábola
como mostrado na Figura 3(a) e 3(b), respectivamente. Para
d=-1e d=-2, a Eq. (3) representa círculos através da origem e
cardioides, como mostrado na Figura 3(d) e 3(e),
respectivamente. Quando 0<d<1 ou -1<d<0, as curvas se
cruzam pelo menos uma vez. Com isso, tem-se uma única
curva. Caso contrário, as curvas não se cruzam, o que levará a
situações complicadas. Então, considera-se somente |d|≥1.
Refere-se à d>0 como "curvas positivas" e d<0 como "curvas
negativas".

B. Extração da Ripplet-II Discreta
Para extração dos coeficientes Ripplet-II, as imagens
passaram por um filtro para transformação das mesmas em
escala de níveis de cinza.
Para melhorar ainda mais a capacidade de representar
singularidades 2D, Jun Xu and Dapeng Wu criaram em 2010
uma nova transformada chamada transformada Ripplet Tipo
II (Ripplet-II) [2]. A nova transformada é capaz de capturar
singularidades 2D ao longo de uma família de curvas em
imagens. Na verdade, a transformada Ridgelet é um caso
especial de transformada Ripplet-II com grau 1. A
transformada Ripplet-II proporciona a liberdade nas
configurações de parâmetros, o que pode ser otimizado para
problemas específicos. Ela pode ser usada para extração de

Figure 3: Curvas definidas pela Eq.(3) em coordenadas
cartesianas. (a) d = 1. (b) d = 2. (c) d = 3. (d) d = -1. (e) d =
-2. (f) d = -3 – Fonte: [2].
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A transformada generalizada de Radon ao longo de curvas
pode ser definida nas coordenadas polares (ρ,ϕ) por:
(4)
Segundo Xu e Wu [2], se a entrada da transformada
Ripplet-II é uma imagem digital, deve se utilizar a
transformada Ripplet-II Discreta. A transformada Ripplet-II
Discreta da função f pode ser obtida calculando-se primeiro a
discreta GRT (DGRT) de f, e depois extraindo-se a Wavelet
Discreta WT 1D (DWT) da DGRT de f como:

Com o objetivo de descrever as propriedades contidas na
textura de uma imagem, Haralick [15] propôs 14 medidas
estatísticas a serem calculadas a partir das matrizes de coocorrência. Para este estudo, serão utilizadas quatro destas
medidas, descritas a seguir.
Conforme Pedrini e Schwartz [3]:
Contraste é a característica que mede a diferença entre os
tons de cinza, conforme a equação:

(7)
(5)
Se for aplicada a transformada wavelet 2D aos coeficientes
de Radon generalizados, a transformada wavelet adicional ao
longo do ângulo θ mantém o potencial de melhorar a dispersão
dos coeficientes da transformada. Os autores deram a esta
nova transformada o nome de Ripplet-II Ortogonal. De
maneira similar a Ripplet-II, a sua versão Ortogonal pode ser
obtida por:

Correlação é a característica que mede a dependência
linear entre os tons de cinza, conforme a equação:

(8)
Energia é a característica que expressa a uniformidade da
textura, conforme a equação:

(6)
Para este estudo, três níveis de decomposição foram
escolhidos para as transformadas 1D, obtendo-se um total de
479 coeficientes das sub-imagens, e 265.470 coeficientes das
sub-imagens de detalhe de dois níveis de decomposição para
as transformadas 2D.
C. Estatísticas da Matriz de Co-ocorrência
Uma das técnicas muito utilizada na extração de
características de textura em imagens de mama é através do
método da matriz de co-ocorrência. O método de matriz de coocorrência de níveis de cinza foi apresentado no início dos
anos 70 por Haralick [15]. É um dos métodos mais utilizados
para a extração de características de imagens, e com o passar
dos anos diversas variações têm sido propostas quanto a forma
de se calcular as matrizes de co-ocorrência [16].
Uma matriz de co-ocorrência definida por P de uma
imagem pode ser associada a uma direção (ângulo) θ e uma
distância d entre os pixels de valor, P(i, j, d, θ) armazenado
em uma linha i e coluna j. Essa matriz consiste no número de
vezes em que o pixel de valor i possui vizinhos de valor j à
esquerda ou à direita e a uma distância d = 1, 2, 3, ..., entre os
pixels vizinhos. Normalmente, são utilizadas quatro direções,
0º, 45º, 90º e 135º, conforme a Figura 4.

(9)
Homogeneidade denota a característica de homogeneidade
dos tons de cinza da imagem, conforme a equação:

∑= ∑

=

D. Entropias

+ −

p

2 ij

(10)

A medida de entropia é uma das métricas utilizadas na
análise de textura de imagens [3], pois mede o grau de
confusão da imagem. Este conceito foi introduzido por
Shannon em 1948, mas ao longo dos anos outros
pesquisadores apresentaram outras maneiras de se calcular a
medida de entropia. A entropia de Shannon é calculada
conforme a equação:
(11)
Onde Pm1m2 é a probabilidade de um pixel em uma imagem
digital assumir um determinado valor de intensidade.
Renyi [6] generaliza a entropia de Shannon, introduzindo
um grau α, onde α ≥ 0 e α ≠ 1, conforme a equação:
(12)
A entropia Harvrda-Charvat é aplicada em estudos de
física [5] e também utiliza um parâmetro α, conforme a
equação:

(13)
Figura 4: representação dos elementos da matriz de coocorrência
Cada elemento da matriz de co-ocorrência representa a
frequência com que um pixel com nível de cinza i e outro com
nível de cinza j ocorrem na imagem, separados por uma
distância d, na direção θ, ou separados entre si de Δx colunas
e Δy linhas [16].

A entropia de Tsallis é uma generalização da entropia de
Boltzmann–Gibbs [8], e definida conforme a equação:

(14)
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A entropia de Kapur [7], além de um valor de ordem α,
introduz um tipo β, conforme a equação:

(15)
A entropia de Vajda [5] é um tipo especial da entropia de
Kapur, com valor de β=1:

(16)
E. Seleção e Classificação de Características
Com intuito de eliminar ruídos das imagens e
características menos relevantes para a etapa de classificação,
foi utilizado o seletor de características ReliefF (uma extensão
do Relief), um algoritmo com abordagem de ponderação de
características, que busca vários vizinhos mais próximos para
tornar o processo de seleção mais robusto a ruído e lida com
várias classes [17]. Estudos recentes de classificação de
imagens de mama vêm utilizando este seletor para otimização
de amostras [18]. Este seletor fornece como resultado um
ordenamento (ranking) das características, das mais
relevantes para as menos relevantes. Neste estudo o seletor
ReliefF foi utilizado para obtenção das melhores amostras a
serem utilizadas na etapa de Classificação. No algoritmo
ReliefF foram selecionados apenas 12,5% das características
mais relevantes, após a etapa de rank.
Para demonstrar a eficácia da técnica utilizada, é
necessário utilizar-se um algoritmo de classificação. Neste
estudo foi utilizado o classificador Random Forest. Ele tem
sua definição baseada em um conceito de árvores de
regressão, induzido por um método de amostragem com
repetição, bootstrap, de um conjunto de dados de treinamento,
usando descritores aleatórios selecionados no processo de
indução de árvore. O processo de criação da árvore pode ser
visto em [12]. Este classificador vem sendo explorado em
imagens de mama e tem-se destacado conforme demonstram
os estudos de Vibha et al. [11], Junior et al. [19] e Liu et al.
[20].
Nesta etapa, foi utilizado o método de rotação (leave-oneout cross-validation) com valor de n = 1. Este método utiliza

apenas uma amostra de dados de cada classe para testar e as
demais para treinar. Foram avaliados os grupos de imagens
histológicas de lesões maligna e benigna.
Avaliações quantitativas foram realizadas por meio de
métricas como sensibilidade, especificidade, acurácia e área
sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). A curva
ROC exibe as relações entre taxas de acertos e erros para cada
grupo analisado, demonstrando assim o desempenho obtido
em cada algoritmo proposto. O objetivo deste trabalho foi
analisar a eficiência da transformada Ripplet-II para
classificação das imagens.
III.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A Tabela 1 mostra o resultado das métricas de
sensibilidade e especificidade da avaliação do descritor
baseado em Ripplet-II. Foram realizadas seis avaliações,
combinando os coeficientes das transformada Ripplet-II 1D
com as características estatísticas extraídas das suas versões
2D: os descritores estatísticos de segunda ordem sobre a
matriz de co-ocorrência, entropias e estatísticas de primeira
ordem. Os resultados mostram que a combinação entre as
informações Ripplet-II 1D, junto com os descritores
estatísticos, contribuíram para melhores valores das medidas
de sensibilidade e especificidade.
Com objetivo de uma análise comparativa, a transformada
wavelet com função Symelet 8 foi empregada nesse estudo. A
Tabela 2 mostra o comparativo do resultado da Classificação
da wavelet com a Ripplet, inicialmente com todos os dados e,
numa segunda etapa, utilizando o seletor ReliefF. Os
resultados de área ROC mostram que as informações obtidas
sob as subbandas Ripplet-II foram superiores aos dados
obtidos com a transformada wavelet. Neste experimento podese notar que o classificador teve seu melhor desempenho
quando as estatísticas da matriz de co-ocorrência estão
presentes, obtendo-se 0,885 e 0,875 de área sob a ROC.
Na Tabela 3 é apresentado os valores de sensibilidade e
especificidade, técnicas empregadas na literatura para
classificação de lesões benigna e maligna de mama [23]. Os
valores demonstram a relevância da Ripplet-II na
identificação de leões malignas em relação às benignas,
comparado com outras técnicas já exploradas.

Sem Seletor

Grupo de características

Sensibilidade Especificidade

Com Seletor (ReliefF)
Qtd.
Qtd.
Sensibilidade Especificidade
Características
Características

Coef Ripplet-II-1D + MCC

80,77%

48,08%

575

88,46%

61,54%

197

Coef Ripplet-II-1D + Entropias

59,61%

51,92%

515

63,46%

53,85%

460

69,23%

53,85%

509

75,00%

51,92%

372

82,69%

65,38%

605

84,61%

65,38%

219

84,61%

65,38%

641

90,38%

71,15%

80

Coef Ripplet-II-1D +
Estatísticas
Coef Ripplet-II-1D + MCC +
Estatísticas
Coef Ripplet-II-1D + MCC +
Estatísticas + Entropias

Tabela 1: Resultado das métricas de sensibilidade e especificidade para os grupos de características combinados com
os coeficientes da Transformada Ripplet-II 1D.
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Sem Seletor

Grupo de características

Com Seletor (ReliefF)

Área ROC

Qtd. Caract.

Área ROC

Qtd. Caract.

Wavelet-1D

0,587

479

0,664

30

Ripplet-II-1D

0,654

479

0,673

470

Coef Wavelet-1D + MCC

0,750

575

0,769

30

Coef Ripplet-II-1D + MCC

0,817

575

0,885

197

0,779

515

0,827

198

0,538

515

0,635

460

0,654

509

0,712

198

0,558

509

0,673

372

0,740

605

0,827

35

0,827

605

0,865

219

0,721

641

0,827

198

0,827

641

0,875

80

Coef Wavelet-1D +
Entropias
Coef Ripplet-II-1D +
Entropias
Coef Wavelet-1D +
Estatísticas
Coef Ripplet-II-1D +
Estatísticas
Coef Wavelet-1D + MCC +
Estatísticas
Coef Ripplet-II-1D + MCC +
Estatísticas
Coef Wavelet-1D + MCC +
Estatísticas + Entropias
Coef Ripplet-II-1D + MCC +
Estatísticas + Entropias

Tabela 2: Resultado da Classificação, área sob a curva ROC das características combinadas com os coeficientes da
Ripplet-II 1D e Wavelet 1D.

Grupo de características
Coef Ripplet-II-1D + MCC +
Estatísticas + Entropias
DSC based method [23]
HSC based method [23]

Sensibilidade Especificidade
90,38%

71,15%

87,00%
81,00%

77,00%
76,00%

Tabela 3: Comparativo de valores de sensibilidade e
especificidade obtidos de outras técnicas apresentadas na
literatura.
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Resumo—Some beach areas must be monitored continuously
to avoid risks related to aquatic environments, such as drowning
and shark attacks. If necessary, a rescue team must respond
as fast as possible. This work proposes a detection algorithm
to detect swimmers as part of an automatic monitoring system.
The main challenges to resolve this problem are the brightness
variation, the position of the sun in different moments of the day,
segmentation difficulty, submerged people and far position of the
camera. This work performs a study of swimmers detection in
beach images using the following descriptors and combinations:
Hu Moments, Zernike Moments, Gabor Filter, HOG and LBP.
Moreover, the PCA technique is used to reduce the dimensionality
of features. The accuracy of detection is evaluated using Random
Forest and SVM classifiers. Experiments showed that SVM with
the radial kernel with HOG, LBP and PCA obtained promising
results, with 90.31% of accuracy.

I. I NTRODUÇÃO
O monitoramento por câmeras é cada vez mais auxiliado por
sistemas de computadores que ajudam a identificar situações
de risco. Em algumas praias, como em Boa Viagem, localizada
em Recife, Brasil, existe o risco de ataques de tubarões. De
acordo com o Comitê de Monitoramento de Incidentes de
Tubarão (CEMIT) [1], desde 1992, na área metropolitana de
Recife, 60 pessoas foram vítimas de ataques de tubarão e 40%
dos casos resultaram em morte.
Em algumas dessas praias, há salva-vidas que monitoram
o movimento das pessoas para prevenir acidentes. No entanto
é difícil monitorar toda a costa de forma contínua. Somente
na região metropolitana de Recife existem 32 quilômetros de
áreas restritas para nadar. Apesar dos avisos sobre a presença
de tubarões, muitas pessoas avançam nas áreas de risco.
O objetivo deste trabalho é contribuir com uma etapa do
protótipo de um sistema automático para detectar pessoas nas
praias da região metropolitana de Recife. O sistema irá emitir
um alerta se alguém deixar o perímetro da praia considerado
seguro. Na maioria dessas praias, este perímetro é dado por
barreiras naturais (recifes), pois a maioria dos acidentes são
causados pelo avanço de pessoas além do perímetro seguro.
O uso do sistema proposto pode ajudar a diminuir o número
de incidentes de tubarões.
As etapas deste sistema são segmentação, classificação e
rastreamento. Este trabalho centra-se na segunda etapa (classificação) do rastreamento automático de pessoas na praia.
Algumas novas abordagens precisam ser desenvolvidas para
este sistema de monitoramento, dado que as pessoas estarão
submersas e podem desaparecer temporariamente da visão da
câmera. Além disso, o ambiente não controlado e dinâmico
de uma praia propicia um maior desafio para o sistema. Até

onde os autores sabem, nenhum outro trabalho detecta pessoas,
especificamente em imagens de praia.
Para obter o objetivo desse sistema, as imagens com pessoas
são segmentadas e, posteriormente, cada segmento gerado
é classificado como tendo uma pessoa ou não. Para cada
segmento, as características são geradas através de descritores
de imagem que servem como entrada para o classificador. Os
descritores foram escolhidos principalmente considerando a
capacidade de descrever texturas, formas, uma vez que as pessoas tendem a ter textura e forma distintivas em comparação
com outros objetos e também devem ter alguma tolerância
à oclusão, pois as pessoas estarão parcialmente submersas.
Os descritores avaliados neste trabalho são momentos de Hu,
momentos de Zernike, filtro de Gabor, Histograma de Gradientes Orientados (HOG) e Padrões Binários Locais (LBP). Os
classificadores avaliados foram o Random Forest e Máquina
de Vetor de Suporte (SVM) com kernel linear e radial, pois
estes são usados principalmente em sistemas em tempo real
[2]–[4].
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma:
Os trabalhos relacionados são fornecidos na Seção II. Os
conceitos básicos dos algoritmos, descritores e classificadores
estão descritos na Seção III. Diversos resultados experimentais
e comparações são demonstrados na Seção IV. Conclusões e
trabalhos futuros são apresentados na Seção V.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Os trabalhos encontrados na literatura para detecção de
pessoas em imagens são principalmente focados em aplicações como: veículos autônomos, monitoramento de vigilância,
estabelecimentos comerciais e outros. Portanto, foi possível
encontrar uma grande variedade de técnicas para detectar pessoas. No entanto, apesar dos inúmeros trabalhos relacionados,
não há projetos que se concentram na identificação de pessoas
em imagens de praia.
Um dos trabalhos mais citados para detectar pessoas é de
Viola et al. [5], que propôs uma estrutura de detecção de
pedestres que usa descritores de Haar, e em seguida aplica
AdaBoost para construir um subconjunto de características e
compor um classificador. Outro detector de pedestres bem
conhecido foi desenvolvido por Dalal et al. [2]. No seu
trabalho, a imagem é dividida em células, e o Histograma de
Gradientes Orientados de cada célula é calculado. Eles usam
um SVM linear para alcançar uma boa taxa de detecção.
Mais recentemente, para detectar e rastrear pessoas, o trabalho de Xie et al.. [6] extrai características HOG utilizando uma
GPU (Graphics Processing Unit). Todos os verdadeiros pontos
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positivos, pontos na imagem com pessoas, são acompanhados
por um conjunto de descritores SURF e EMD [7].
Na literatura, outras técnicas utilizam a semântica de cor
como característica da segmentação e classificação apenas da
parte superior do corpo. Wang et al.. [3] têm como o número
de classes um valor fixo que varia de acordo com a semântica
(pele, cabelo, roupa e fundo). E para a classificação eles usam
um algoritmo SVM linear, comumente usado no estado da arte
desse tipo de problema.
O algoritmo Random Forest também foi usado para classificação de pedestre no trabalho de Marin et al. [4]. Eles propõem
um procedimento de bootstrapping, onde diferentes árvores
cobrindo diferentes configurações espaciais de pedaços no
objeto, reconhecendo diferentes pontos de vista de pedestres e
poses de corpo usando HOG ou combinando descritores HOG
e LPB [8].
Alguns trabalhos se concentram em identificar a parte de
cima do corpo. Estes trabalhos são especialmente relevantes
para a nossa pesquisa, onde parte do corpo estará debaixo de
água. O trabalho de Tu et al.. [9] é para classificar cabeça e
ombro em imagens de vigilância com estratégia em cascata
onde é usada um classificador SVM linear. Em Hu et al.
[10], a primeira etapa do algoritmo usa dois descritores, HOG
e LBP para eliminar a maioria dos candidatos. No segundo
estágio, um descritor RCM (Region Covariance Matrix) com
custo computacional maior é usado para refinar a classificação
usando um algoritmo de aprendizagem de kernel múltiplo.
Nosso sistema difere dos sistemas atuais devido ao ambiente
de praia. Principalmente porque neste ambiente as ondas se
movem constantemente e a iluminação é bastante incerta ao
longo do dia, dependendo da quantidade de nuvens no céu e
da posição do sol. Além disso as pessoas ficarão parcialmente
submersas na água. Portanto nosso trabalho realiza um estudo
de diferentes descritores de imagem e os combina para avaliar
esses descritores em imagens de praia com banhistas.
III. C ONCEITOS
Esta seção descreve os descritores de imagens e algoritmos
avaliados neste trabalho.
A. Extração de características
1) 1) Momentos de HU: o conjunto de momentos invariantes de HU [11] são constantes a variação de escala, rotação
e translação. Os sete momentos de hu utilizados neste artigo
são extraídos de imagens binarias.
2) Momentos de Zernike: Os polinômios de Zernike foram
primeiramente propostos em 1934 por Frits Zernike. Estes
momentos são conhecidos por serem invariantes à rotação
e podem ser modificados para serem estáveis a escala e
translação [12].
O momento complexo 2D de ordem n e repetição m, sobre
uma função de intensidade de imagem f (x, y), é
Zn,m =

n + 1 XX
f (x, y)Vnm (x, y)∗
π
x
y

n − |m| even,

|m| ≤ n

(1)

onde x2 + y 2 ≤ 1. As coordenadas da imagem original são
dimensionadas para um disco unitário x2 + y 2 = 1, e ∗ denota
o complexo conjugado. O polinômio de Zernike Vnm (x, y) é
definido como
Vnm (x, y) = Vnm (r, θ) = Rnm (r)ejmθ
n−|m|
2

Rnm (r) =

X
s=0

(−1)s
s!



n+|m|
2

(n − s)!
 
 rn−2s
n−|m|
−s !
−s !
2
(2)

Onde j é a unidade imaginária e 0 ≤ r ≤ 1. A transformação
da imagem normalizada (x, y) para o domínio do círculo
unitário (r, θ) é dado por
y
p
(3)
r = x2 + y 2 , θ = tan−1
x
Esses momentos são utilizados para descrever textura e formato das imagens.
3) Características de Gabor: Essas características são baseadas no filtro de Gabor [13]. Um filtro de Gabor 2D de uma
imagem tem os seguintes parâmetros:
• Tamanho da janela do filtro (w);
• Desvio padrão gaussiano (σ);
• Orientação da normal para as linhas paralelas da função
de Gabor (θ);
• Comprimento de onda do fator sinusoidal(λ);
• Razão de aspecto espacial (γ);
• Fase (ψ).
Variando os parâmetros acima é possível melhorar as propriedades visuais de uma imagem, como por exemplo a frequência espacial e a orientação. O vetor característica de Gabor
é obtido através da aplicação de um filtro sobre a imagem e
transformando a resposta em um vetor unidimensional. Desta
forma, o vetor resultante é do mesmo tamanho da imagem
original.
4) Histograma de Gradientes Orientados (HOG): A ideia
principal por traz do descritor HOG é de que uma imagem
pode ser representada pelo seu gradiente [2]. Um vetor de
características HOG é computado seguindo os passos abaixo:
1) Calcular gradientes para uma imagem em tons de cinza.
2) Dividir a imagem em células de um tamanho especifico. Aumentando o tamanho da célula é possível obter
informações de maior escala. Reduzindo o tamanho da
célula, obtém-se informações mais detalhadas.
3) Extrair o histograma de orientação do gradiente para
cada célula.
4) Agrupar células dos histogramas em blocos e normalizar
cada bloco que são a energia total dos histogramas de
grupos de células. Blocos de menor tamanho aumentam
a atenuação para variações de iluminação local.
5) O vetor de características final é obtido concatenando os
histogramas de cada célula.
A Figura 1 ilustra a orientação e magnitude dos gradientes
encontrados para uma amostra positiva e negativa.
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usado em trabalhos de detecção de pessoas [17]. Seja um
exemplo de treinamento rotulado na forma de {(yi , xi )}N
i=1 ,
com yi ∈ {−1, +1}, xi ∈ Rn . Para um kernel nos pontos,
k(x, z) : Rn × Rn → R, com produto interno Φ(x) · Φ(z),
numa dimensão de espaços de características possivelmente
alta, o algoritmo encontra um hiperplano no qual separa
melhor os dados, minimizando:
N

τ (w, ξ) =
(d)

(e)

(f)

Figura 1. Uma amostra positiva (a) e negativa (d) da base de dados com os
respectivos gradientes, magnitude (b) (e) e orientação (d) (f).

5) Padrões Binários Locais (LPB): Inicialmente proposto
por [14] para classificação de texturas, este descritor de características foi aplicado com sucesso para diferentes problemas,
como por exemplo a detecção de faces e também de pessoas.
Uma característica básica do LBP é obtida através de uma
vizinhança 3x3 de cada pixel, como mostrado na Figura 2.
Um limiar é utilizado, comparando o pixel central com cada
um de seus vizinhos e o seu resultado é codificado como um
rotulo binário. Um histograma da quantidade de transições
entre 0 e 1 ou 1 e 0 são associados com código uniforme
dependendo de uma codificação de posição dessa transição.
Se tiver somente 0 ou 2 transições, o código é único, para
mais, as transições são contadas como o mesmo código. Por
exemplo, o código na figura 2, é contado como mais de 2
transições. O histograma pode ser utilizado como um descritor
de texturas. Características LBP podem ser expandidas para
uma maior vizinhança. Por exemplo, existe uma 16-vizinhança
dentro do raio de 2 pixels. Geralmente, cada pixel é descrito
utilizando P pontos de vizinhança dentro de um raio com R
números de pixels. A variância de tons de cinza da vizinhança
local pode ser utilizada como uma métrica complementar de
contraste. A seguir, a notação (P, R) vai ser usada para pixels
onde P significa pontos de amostra em um círculo de raio
R. Se uma coordenada de pontos no círculo não corresponder
a uma coordenada de imagem, o ponto pode ser interpolado
pela interpolação linear mais próxima.

Figura 2. Exemplo de uma característica LBP

B. Classificação
Baseado no estudo completo de classificadores de [15], e
baseado em demais estudos de detecção de pessoas presentes
na seção II, os seguintes classificadores foram selecionados
para a tarefa de reconhecimento
1) Máquina de Vetor de Suporte (SVM): A Máquina de
Vetor de Suporte [16], é um classificador binário bastante

X
1
kwk2 + C
ξi
2
i=1

(4)

sujeito a yi ((w · xi ) + b) ≥ 1 − ξi e ξi ≥ 0, onde C > 0 é
o equilíbrio entre regularização e a violação da restrição. Na
formulação dupla é maximizada:
W (α) =

N
X
i=1

αi −

1X
αi αj yi yj k(xi , xj )
2 ij

(5)

sujeito a restrições 0 ≥ αi ≥ C e αi yi = 0. A decisão é
sign(h(x)), em que:
h(x) =

m
X

αl yl k(x, xl ) + b

(6)

l=1

onde xl : l ∈ 1, 2, . . . , m são os vetores de suporte. Para
kernels lineares, podemos escrever, k(x, z) = hhx , zi i, em
que h() pode ser reescrito como h(x) = hw, xi i + b, onde
P
m
l=1 αl yl xl .
Embora o classificador linear seja útil o suficiente devido a
sua complexidade linear, importante para sistemas de tempo
real, é mais utilizado quando os dados são linearmente separáveis. A solução para este mesmo algoritmo ser utilizada
para base de dados não-linearmente separáveis é mapear os
dados para uma dimensão maior φ : X → ℑ, onde X é o
espaço de entrada e ℑ representa o espaço de características.
A escolha apropriada de φ permite que a base de dados
mapeada em ℑ seja separada por uma SVM linear. Com
este objetivo, a função do kernel k(x, z) que satisfaz as
condições de Mercer [18], resulta em uma matriz K semidefinida. O kernel normalmente utilizado para fazer isso é o
kernel Radial RBF. Para o Kernel
 radial, podemos reescrever
h() pode
k(x, z) = hexp −σkxi − zk2 i, então

Pmser escrito
como h(x) = hexp −σkxi − zj k2 i + b, onde l=1 αl yl xl .
2) Random Forests: Random Forests [19] também obteve
bons resultados na literatura para detecção de pessoas [20].
É um método de aprendizado de conjuntos que combina a
predição de varias árvores de decisão usando o mecanismo de
voto majoritário.
Um classificador denotado por ψ = (z, X), é um preditor
para a classe z usando o conjunto de dados de treinamento
X. Supondo que existe uma sequência finita de conjuntos de
treinamento {X (k) }, k = 1, 2, . . . , K, onde cada um consiste
de M observações independentes vindo da mesma distribuição
subjacente a todos os conjuntos de dados X. A ideia central
é utilizar {X (k) } para obter um classificador melhor do
que o classificador simples, tendo como restrição somente a
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sequência de classificadores ψ = (z, X (k) ). A classe mais
votada zj é a associada ao dado xi .
IV. AVALIAÇÃO E XPERIMENTAL
Esta seção apresenta a metodologia usada para avaliar a
detecção de pessoas em imagens de praia.
A. Base de dados
A base de dados com imagens contém fotos tiradas de
postos de guarda-vidas na praia de Boa viagem em 2016. As
fotografias foram devidamente rotuladas usando a ferramenta
online LabelMe [21]. Os rótulos delimitam as regiões de
pessoas nas imagens de praia como mostrado na Figura 3.

1) Gabor filter:
•
•

w: 2, 5, 10, 20, 40, 80 e 120 pixels.
θ: 0◦ , 45◦ e 90◦ .

Os resultados da grade de busca são apresentados na Tabela I.
A melhor taxa de reconhecimento de 85,14% foi obtida com
w = 40 e θ = 45◦
Tabela I
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) DURANTE A SELEÇÃO DO PARÂMETRO
DO FILTRO DE G ABOR ( ORIENTAÇÃO E TAMANHO DA JANELA )

0◦
45◦
90◦

2
79,22
79,38
71,55

5
76,33
78,72
76,43

10
76,68
77,82
74,70

20
80,50
81,82
67,77

40
70,36
85,14
63,60

80
64,90
79,44
62,03

120
64,46
71,88
61,79

2) Momentos de Zernike: O parâmetro avaliado foi ordem
(n): 5, 10, 15, 20, 25 e 40. Como pode ser visto pela Tabela II,
a taxa de reconhecimento de 87.42% foi obtida quando n = 10
Tabela II
TAXA DE RECONHECIMENTO PARA DIFERENTES ORDENS DO MOMENTO
DE Z ERNIKE
Figura 3. Imagem rotulada da praia de Boa Viagem-Recife-Brasil.

Nosso conjunto de dados é composto de 1000 segmentos
contendo pessoas e 1000 segmentos de objetos que podem
ser confundidos com pessoas durante a segmentação, como
por exemplo extensões de recifes, cadeiras, pássaros, entre
outros. Todas as imagens são redimensionadas para a resolução
de 29 × 25 pixels, no qual é o tamanho médio das imagens
encontradas na base de dados. Uma amostra de segmentos
positivos e negativos são mostrados na Figura 4. O objetivo
do classificador é determinar os segmentos que contém pessoas
nessas imagens (classe positiva).

Ordem:
Acurácia (%):

5
87,04

10
87,42

15
86,97

20
86,27

25
85,80

40
84,38

3) HOG: Os parâmetros avaliados são:
•
•

Tamanho da célula: 4×4, 8×8 e 16×16.
Tamanho do bloco: 1×1, 2×2, 3×3 e 4×4.

Taxas de reconhecimento associadas com os parâmetros acima
são apresentadas na Tabela III. Devido ao tamanho pequeno
das imagens (29×25), algumas combinações de células e
blocos não foram possíveis, deixando espaços em branco.
Os melhores resultados foram alcançados com células 8×8
e blocos 2×2.
Tabela III
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) PARA DIFERENTES TAMANHOS DE
CÉLULAS ( LINHAS ) E BLOCOS ( COLUNAS ) PARA O DESCRITOR HOG

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 4. Um exemplo de imagens positivas (a) (b) (c) e negativas (d) (e)
(f).

B. Seleção de parâmetros
A maioria dos descritores e classificadores possuem parâmetros que influenciam os resultados. Estes parâmetros
foram selecionados experimentalmente em uma base de dados
separada, contendo 392 imagens da classe positiva e 296
imagens da classe negativa. O classificador Random Forests foi
utilizado para todos os experimentos. Cada configuração foi
avaliada 50 vezes através da seleção aleatória de 80% da base
de dados para treinamento e o restante para teste. Os melhores
parâmetros foram selecionados com base na taxa média de
detecção do classificador com o descritor correspondente.
Os parâmetros seguintes foram considerados:

4x4
8x8
16x16

1x1
78,22
79,57
69,36

2x2
79,77
81,39

3x3
79,29

4x4
81,01

4) LBP: Como anteriormente, devido ao pequeno tamanho
das imagens, raio e vizinhança foram fixados em 1 e 8
respectivamente.
•
•
•

Tamanho da célula: 4×4, 8×8 e 16×16.
Normalização do histograma: nenhuma e L2.
Interpolação de pixels vizinhos: linear e mais próximo.

Como pode ser visto na tabela IV, o melhor descritor LBP
foi formado por células 8×8 sem normalização e interpolação
para o pixel mais próximo. Além disso, a taxa de reconhecimento varia principalmente pelo tamanho da célula.
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outras acurácias na mesma tabela. Na tabela VIII, a segunda
melhor taxa (83,80%) é equivalente a melhor (84,42%), então
as duas são destacadas.
Nenhum
No geral, a melhor taxa de reconhecimento é 93,31% com
Mais próximo
1,43% de desvio padrão. Isto foi obtido com o classificador
87,79
SVM com kernel radial e utilizando o PCA.
89,82

Tabela IV
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) PARA DIFERENTES PARÂMETROS DO
LBP
Normalização:
Interpolação:
célula 4x4:
célula 8x8:
célula 16x16:

L2
Linear
87,56
89,54
84,41

Nenhum
Linear
87,32
89,19
84,42

L2
Mais próximo
87,88
89,77
84,41

85,05

Depois da seleção de parâmetros, o método de extração de
características definido na seção anterior foi implementado em
MatLab R a seguir:
1) Hu – Vetor de características com 7 escalares.
2) Zernike – 66 escalares, correspondente as características
de Zernike de ordem 10.
3) Gabor – vetor de característica com 725 escalares,
obtidos através da convolução de uma imagem com o
filtro de Gabor. O filtro é formado por uma janela de
40×40 pixels com inclinação de 45◦ . Outros parâmetros
deste filtro são mantidos com seus valores padrões.
4) HOG – 144 escalares são obtidos através da divisão da
imagem em células 8×8 e agrupando histogramas em
blocos de 2×2 para normalização.
5) LBP – 531 escalares, obtidos considerando 8-vizinhança
e células 8×8.
O tamanho de cada vetor de característica acima e a sua
combinação de pares são resumidos na TabelaV.
Tabela V
TAMANHO DOS VETORES DE CARACTERÍSTICA E SUAS COMBINAÇÕES EM
PARES

Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
7
73
732
151
538

Zernike
66
791
210
597

Gabor
725
869
1256

HOG

144
675

Tabela VI
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) NA BASE DE TESTES USANDO
CLASSIFICADOR Random Forest
Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Zernike

Gabor

HOG

LBP

75,59
74,14
82,82
86,44

72,68
80,86
85,42

80,89
88,03

85,66

Tabela VII
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) NA BASE DE TESTES USANDO
CLASSIFICADOR Random Forest E PCA
Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
63,19
73,95
54,52
80,63
82,56

Zernike

Gabor

HOG

LBP

70,97
76,84
81,96
81,01

54,67
81,95
84,49

80,68
83,08

82,32

Tabela VIII
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) NA BASE DE TESTES USANDO
CLASSIFICADOR SVM COM kernel LINEAR

LBP

531

Hu
65,61
78,94
73,26
81,22
85,70

Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
50,39
77,64
67,02
80,04
82,13

Zernike

Gabor

HOG

LBP

78,22
68,95
84,42
83,80

67,13
66,64
75,02

80,04
82,59

82,13

C. Classificação
Os vetores de características previamente descritos são
também concatenados em pares. Os resultados apresentados
nesta Seção são a média entre 50 repetições com separação
aleatória do conjunto de dados, onde 80% é treinamento (800
imagens por classe) e 20% de teste (200 imagens por classe).
Cada combinação de características é testada com classificadores Random Forest e SVM (kernel linear e radial). Uma
técnica comum de redução de características é o PCA [22], do
inglês Principal Components Analysis, foi aplicada ao vetor
de características. A fim de evitar viés, os autovetores foram
obtidos da base de dados de teste, mantendo o suficiente para
representar 95% da variância. A taxa de reconhecimento com
os dois classificadores acima é apresentada com e sem o uso
do PCA nas Tabelas VI, VII, VIII, IX, X e XI. Um testeT estatístico com intervalo de confiança de 95% é usado
para comparar o melhor resultado numérico em cada tabela
contra outros resultados pertencentes a mesma tabela. Os
resultados destacados são estatisticamente melhores do que

Tabela IX
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) NA BASE DE TESTES USANDO
CLASSIFICADOR SVM COM kernel LINEAR E PCA
Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
55,36
75,31
54,88
79,82
82,43

Zernike

Gabor

HOG

LBP

66,97
74,50
81,56
82,7

54,74
82,26
84,58

79,7
85,14

82,03

Tabela X
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) NA BASE DE TESTES USANDO
CLASSIFICADOR SVM COM kernel RADIAL
Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
50,38
55,92
50,00
74,72
88,59

Zernike

Gabor

HOG

LBP

55,28
50,00
63,23
72,62

50,00
50,00
50,00

74,92
88,94

88,54
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Tabela XI
TAXA DE RECONHECIMENTO (%) NA BASE DE TESTES USANDO
CLASSIFICADOR SVM COM kernel RADIAL E PCA
Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
61,91
77,48
55,26
83,19
88,46

Zernike
74,00
69,86
86,68
89,18

Gabor

HOG

LBP

R EFERÊNCIAS
55,29
76,19
86,89

83,44
90,31

88,44

O custo computacional deste descritor também é considerado na Tabela XII. A diagonal desta tabela indica o tempo
médio de extração de um único descritor de característica. Este
experimento utilizou imagens em tons de cinza com 29 × 25
pixels e foi executado em um processador i3. É importante
perceber que a melhor combinação de características baseado
na acurácia (HOG+LBP) é também um dos mais rápidos, com
uma média de extração de características de 2ms por imagem.
Tabela XII
T EMPO DE EXTRAÇÃO MÉDIO DE CARACTERÍSTICAS EM MILISSEGUNDOS
DE UMA IMAGEM EM TONS DE CINZA COM DIMENSÕES DE 29 × 25 pixels

Hu
Zernike
Gabor
HOG
LBP

Hu
0,5
19,5
3,6
1,6
1,3
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Zernike

Gabor

HOG

LBP

19,0
22,1
20,1
19,8

3,1
4,3
3,9

1,2
2,0

0,8

V. C ONCLUSÃO
Este trabalho apresenta um estudo com o objetivo de detectar pessoas em imagens de praia do conjunto de imagens
tiradas da praia de boa viagem, localizado em Recife, Brasil.
Esta é uma tarefa desafiadora devido as variações de brilho
em dias nublados ou chuvosos e em diferentes horários do
dia, dificuldade na segmentação de imagens, vários graus de
oclusão e posicionamento de câmera. Devido a estes fatores,
o funcionamento correto dos algoritmos de segmentação e
detecção podem ser afetados. Este trabalho avalia os classificadores Máquina de Vetor de Suporte com kernels linear
e radial e o Random Forest. Apesar de serem usados amplamente para a detecção de pessoas em ambientes abertos,
em nosso conhecimento, não foram encontrados na literatura
trabalhos que visam detectar pessoas em imagens de praia.
Além disso, os experimentos mostraram que o classificador
SVM com kernel radial, utilizando descritores HOG e LBP
com redução de características utilizando PCA, apresentaram
resultados promissores, obtendo 90,31% de acurácia. A combinação desses descritores também é uma boa escolha para
detecção de tempo real, devido a não influência da variação
de luminosidade e uma média de extração de características
de 2ms por segmento.
Em trabalhos futuros, nós pretendemos adicionar uma abordagem em cascata para classificadores e criar um sistema de
tempo real integrado entre detecção e rastreamento nas praias.
E também aplicar etapas de pré-processamento de imagens
visando uma melhoria nos resultados.

[1] CEMIT,
“Statistics
of
shark
incidents
in
the
state
of
pernambuco-brazil,”
jul
2017.
[Online].
Available: http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=456ed61c-2b3a-4283-8523-aa508231d51f\&groupId=124015
[2] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human
detection,” in Computer Vision and Pattern Recognition, 2005. CVPR
2005. IEEE Computer Society Conference on, vol. 1. IEEE, 2005, pp.
886–893.
[3] S. Wang, J. Zhang, and Z. Miao, “A new edge feature for head-shoulder
detection,” in Image Processing (ICIP), 2013 20th IEEE International
Conference on. IEEE, 2013, pp. 2822–2826.
[4] J. Marin, D. Vázquez, A. M. López, J. Amores, and B. Leibe, “Random
forests of local experts for pedestrian detection,” in Proceedings of the
IEEE International Conference on Computer Vision, 2013, pp. 2592–
2599.
[5] P. Viola, M. J. Jones, and D. Snow, “Detecting pedestrians using patterns
of motion and appearance,” in null. IEEE, 2003, p. 734.
[6] D. Xie, L. Dang, and R. Tong, “Video based head detection and tracking surveillance system,” in Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
(FSKD), 2012 9th International Conference on. IEEE, 2012, pp. 2832–
2836.
[7] Y. Rubner and C. Tomasi, Perceptual metrics for image database
navigation. Springer Science & Business Media, 2013, vol. 594.
[8] X. Wang, T. X. Han, and S. Yan, “An hog-lbp human detector with
partial occlusion handling,” in Computer Vision, 2009 IEEE 12th International Conference on. IEEE, 2009, pp. 32–39.
[9] J. Tu, C. Zhang, and P. Hao, “Robust real-time attention-based headshoulder detection for video surveillance,” in Image Processing (ICIP),
2013 20th IEEE International Conference on. IEEE, 2013, pp. 3340–
3344.
[10] R. Hu, R. Wang, S. Shan, and X. Chen, “Robust head-shoulder detection
using a two-stage cascade framework,” in ICPR, 2014, pp. 2796–2801.
[11] M.-K. Hu, “Visual pattern recognition by moment invariants,” Information Theory, IRE Transactions on, vol. 8, no. 2, pp. 179–187, 1962.
[12] C.-H. Teh and R. T. Chin, “On image analysis by the methods of moments,” Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions
on, vol. 10, no. 4, pp. 496–513, 1988.
[13] A. K. Jain and F. Farrokhnia, “Unsupervised texture segmentation using
gabor filters,” Pattern recognition, vol. 24, no. 12, pp. 1167–1186, 1991.
[14] T. Ojala, M. Pietikäinen, and D. Harwood, “A comparative study of
texture measures with classification based on featured distributions,”
Pattern recognition, vol. 29, no. 1, pp. 51–59, 1996.
[15] M. Fernández-Delgado, E. Cernadas, S. Barro, and D. Amorim, “Do we
need hundreds of classifiers to solve real world classification problems,”
J. Mach. Learn. Res, vol. 15, no. 1, pp. 3133–3181, 2014.
[16] V. N. Vapnik and V. Vapnik, Statistical learning theory. Wiley New
York, 1998, vol. 1.
[17] F.-C. Hsu, J. Gubbi, and M. Palaniswami, “Head detection using motion
features and multi level pyramid architecture,” Computer Vision and
Image Understanding, vol. 137, pp. 38–49, 2015.
[18] J. Mercer, “Functions of positive and negative type, and their connection
with the theory of integral equations,” Philosophical transactions of the
royal society of London. Series A, containing papers of a mathematical
or physical character, vol. 209, pp. 415–446, 1909.
[19] A. Criminisi, J. Shotton, and E. Konukoglu, “Decision forests for
classification, regression, density estimation, manifold learning and
semi-supervised learning,” Microsoft Research Cambridge, Tech. Rep.
MSRTR-2011-114, vol. 5, no. 6, p. 12, 2011.
[20] I. Ardiyanto and J. Miura, “Partial least squares-based human upper body
orientation estimation with combined detection and tracking,” Image and
Vision Computing, vol. 32, no. 11, pp. 904–915, 2014.
[21] B. C. Russell, A. Torralba, K. P. Murphy, and W. T. Freeman, “Labelme:
a database and web-based tool for image annotation,” International
journal of computer vision, vol. 77, no. 1, pp. 157–173, 2008.
[22] R. Bro and A. K. Smilde, “Principal component analysis,” Analytical
Methods, vol. 6, no. 9, pp. 2812–2831, 2014.

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

✶✶✷

A Method for Automatic Correction
of Multiple-Choice Tests
Pedro Henrique Pereira, Jozué Vieira Filho, Nobuo Oki
Departamento de Engenharia Elétrica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - UNESP- Universidade
Estadual Paulista – Ilha Solteira – São Paulo, Brasil
Email: pedro.pereirasp@gmail.com, nobuooki@gmail.com, jozue@dee.feis.unesp.br
Abstract — The use of reply cards is very common in academia
for the application of examinations, conducting competitions,
market research or evaluations of candidates in hiring processes.
Traditionally there are systems in the market that perform
reading of frames using optical reading. With the advancement of
computational systems, software-based systems have also emerged
that perform this task. The available options often run up against
the cost of acquisition and maintenance for the use of these means.
This work addresses the use of digital image processing techniques
for the development of a computational system capable of reading
the markings performed on the template in order to make this
process more agile.

pelo usuário, visto que o sistema dedicado, geralmente, tem a
restrição da obrigatoriedade de se utilizar alguns modelos
especificados pelos fabricantes dos equipamentos.

Keywords — Visual Document processing and analysis; Image
processing, Optical Mark Recognition, Correction questions,
Multiple-Choice Test.

Para uma melhor apresentação da proposta, o trabalho
desenvolvido está estruturado da seguinte forma: a Seção II
apresenta alguns trabalhos relacionados, na Seção III são
descritos os materiais e métodos utilizados para a realização
deste trabalho; na Seção IV são apresentadas as discussões
referentes as técnicas de processamento digital de imagens
utilizadas para atingir os objetivos propostos e os resultados
encontrados; para finalizar, a Seção V apresenta as conclusões
do trabalho.

I. INTRODUÇÃO
A aplicação de testes de múltipla-escolha é algo comum
tanto no meio acadêmico, para a aplicação de exames
multidisciplinares, por exemplo, quanto na realização de
concursos, pesquisas de mercado ou avaliação de candidato em
processo de contratação. Ao final dessas avaliações os
candidatos encontram um espaço disponível para marcar as
opções selecionadas que comumente é conhecido como cartão
de resposta ou gabarito.
Tradicionalmente, existem no mercado sistemas que
realizam a verificação de gabaritos utilizando a leitura ótica das
marcações com base em uma tecnologia conhecida como
Optical Mark Recognition (OMR) [1]. Tal tecnologia foi
aplicada em 1938 nos Estados Unidos da América pela IBM em
com o equipamento IBM 805 Test Scoring Machine [2], que
tinha capacidade para realizar a correção de até 750 posições de
respostas. Baseado nesse equipamento, atualmente encontramse disponíveis no mercado sistemas que utilizam scanner
dedicados ao reconhecimento óptico das marcações e que
podem processar até 2890 formulários por hora [3]. Além disso,
com o avanço dos sistemas computacionais, também surgiram
sistemas baseados em software que realizam essa tarefa
utilizando a digitalização das folhas dos gabaritos e a utilização
do processamento das marcações.
Comparando os sistemas dedicados ao reconhecimento
ópticos das marcações com os baseados em software, verificase que um sistema baseado em software apresenta um
desempenho um pouco inferior quando se compara a quantidade
de folhas processadas por hora. Por outro lado, sistemas
baseados em software têm algumas vantagens como: baixo
custo de manutenção, maior facilidade para ser usado em
diferentes locais e a opção de utilizar gabaritos customizados

Boa parte dos processos que precisam realizar o
processamento de gabaritos pode ser atendida pelos sistemas
baseados em software.
Sem a utilização de sistemas capazes de realizar a
verificação das marcações de forma automática, resta a opção
da verificação manual, o que torna o processo demorado e muito
suscetível a erros.

II. TRABALHO RELACIONADOS
Em [14] é apresentado um método para alinhamento dos
campos das questões que faz uso de uma borda retangular em
volta de todo o caderno de questões. Essa borda auxilia a
identificação do posicionamento dos campos e facilita a
identificação.
Em [15] o autor utiliza a transformada de Hough para
detectar os círculos onde são realizadas as marcações das
questões.
Em [16] a transformada de Hough é utilizada para detecção
de linha com o objetivo de identificar a borda da folha na
imagem. Com isso, o autor propôs um método para correção da
inclinação do caderno de questões caso o mesmo seja
digitalizado inclinado. No mesmo trabalho é apresentado um
método que faz uso de marcações nas bordas da folha para
identificar as linhas onde as questões estão localizadas.
Já em [17], na região onde são realizadas as marcações, o
autor utilizou marcações nas laterais em “L” para identificar as
coordenadas das linhas e colunas. A intersecção dessas
coordenadas identifica os campos de marcação. O autor
considera como questão marcada aquela cujo campo esteja com
40% de cobertura dessa área. Se mais de um campo estiver
marcado, o campo com maior cobertura será considerado o
campo correto.

✶✶✸
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III. MATERIAIS E MÉTODOS
Esta seção apresenta os materiais utilizados e os métodos
propostos para a correção automática de testes de múltipla
escolha com base em técnicas de processamento digital de
imagem.
Inicialmente, definiu-se o cartão de respostas a ser utilizado
na realização dos testes. As especificações adotadas estão
descritas na Tabela 1.
Tabela 1
Especificações do cartão de resposta
Especificação

Valor

Largura

20 cm

Altura

12 cm

Opções para marcação

5

Quantidade de questões

30

Na sequencia, o cartão de respostas foi digitalizado
utilizando um scanner de mesa comum, modelo Fujitsu SP1120, com capacidade para digitalizar até 20 páginas por
minuto, a bandeja desse equipamento comporta até 50 folhas
[5].

Figura 1 - Cartão de resposta sem preenchimento utilizado para criar o
modelo.

O modelo criado tem o objetivo de identificar as áreas que
devem ser processadas nos cartões com marcações e, com isso,
evitar que seja necessário realizar o processamento de toda a
imagem. O processamento só ocorre nas áreas que foram
demarcadas no modelo de referência, como conforme
ilustração na Figura 2.

As configurações da imagem digitalizada foram ajustadas
para ter as especificações descritas na Tabela 2.
Tabela 2
Especificações para a digitalização da imagem do cartão de resposta
Especificação

Valor

Papel

A4 – 210 x 297 mm

Resolução

300 dpi

Perfil de cores

RGB

Largura em pixels

2480

Altura em pixels

3508

O método apresentado propõe que, baseado em um cartão
de respostas sem marcações, seja criado um modelo de
referência para que seja utilizado no processo de correção dos
cartões que foram marcados.
O modelo de referência é necessário porque as marcações
dos campos de respostas nem sempre são realizadas de forma
simétrica dentro do espaço determinado, o que leva a um baixo
desempenho na etapa de detecção desses campos.
A Figura 1 ilustra o cartão de resposta utilizado nos testes e
na criação do modelo de referência.

Figura 2 - Áreas de interesse para processamento: (a) marcador de borda da
página, (b) áreas para marcar questões.

Para o processamento das imagens, foi utilizada a biblioteca
OpenCV [6], que é amplamente utilizada em aplicações que
requerem processamento de imagens. O uso dessa biblioteca,
que possui vários algoritmos importantes da área de
processamento de imagens, além de dar credibilidade nos
resultados, facilita a realização dos testes necessários para
validação dos métodos propostos.
Para a criação do modelo de referência, as informações de
posicionamento, largura e altura, tanto do marcador de bordas
da página quantos das áreas para assinalar as questões, foram
armazenadas em um arquivo do tipo “.txt”. Durante o processo
de correção, essas informações são utilizadas para identificar as
áreas que devem ser processadas nos gabaritos que foram
assinalados.
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Após a digitalização e a criação de um modelo de
referência, têm-se as informações necessárias para o
processamento, que é realizado em cinco etapas: inicialmente,
é feita a detecção do marcador de borda da página; em seguida,
são detectados os campos onde serão marcadas as questões; na
sequência, é realizado o processo para identificar qual opção foi
marcada no campo das questões; por fim, tem-se a etapa de
identificação de questão sem marcação, caso não seja
encontrada marcação no campo de questões, e uma última etapa
para identificar marcações múltiplas. Na Figura 3, é
apresentado o diagrama das principais etapas para o
desenvolvimento deste trabalho.

✶✶✹

o escurecimento da imagem não tem efeito sobre o resultado,
pois o brilho médio da imagem é subtraído do valor de cada
pixel.
Para realizar a detecção do marcador de borda, foi utilizada
a função matchTemplate() da biblioteca OpenCV, pois essa
função traz implementado o algoritmo de correlação cruzada
normalizada. Ao final a função retorna um mapa contendo os
resultados das similaridades encontradas entre as imagens, no
qual os valores mais altos indicam um grau de similaridade
mais próximo do pretendido.
A utilização do marcador de borda foi proposta para que o
posicionamento das demais áreas de processamento ocorram
utilizando como referência o posicionamento desse elemento.
Levando em consideração a definição apresentada em [7],
que representa uma imagem monocromática do tipo f(x,y),
sendo x0 e y0 o posicionamento do marcador de borda
localizado na parte inferior esquerda da imagem e sendo xn, yn
o posicionamento que uma área de questões qualquer pode ser
definida utilizando as equações a seguir, têm-se:

Figura 3 - Principais etapas do processo de correção de um cartão de
respostas.

A. Detectar marcador de borda da página
Para realizar a detecção do marcador de borda utilizou-se
uma medida de similaridade muito utilizada em processamento
digital de imagem, que é o casamento de modelo [12], [13]
baseado na correlação cruzada normalizada (CCN) [8], [11].
A aplicação desse método é realizada utilizando-se duas
imagens, sendo a primeira a imagem principal, ou imagem de
entrada, que contém a cena total, e uma sub-imagem, que
representa o objeto de referência a ser identificado dentro da
imagem principal.
O processo envolve o deslocamento da sub imagem
referente ao marcador de bordas por sobre a área da imagem
principal e, dependendo da correlação entre duas imagens
sobrepostas, mesmas são somadas (similaridade).
Dentre as equações de medida de similaridade, podem ser
utilizadas as equações de correlação cruzada, equação 1, ou,
correlação cruzada normalizada, equação 2:
�(�, �) =
��(�, �)
=

∑

,

∑

,

,

�(� , � ). �(� + � , � + � )
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Embora os resultados da aplicação das duas equações
reflitam a similaridade entre as imagens, o método baseado na
equação 1 tem como desvantagem o fato de apresentar maior
imprecisão quanto as mudanças de brilho global das imagens.
Por esse motivo, o método utilizando a correlação cruzada
normalizada, apresentada na equação 2, introduz uma melhoria
no método anterior, pois os resultados são invariantes às
mudanças globais de brilho, ou seja, tanto um brilho intenso ou

Δsx0 = xn – x0
Δsy0 = yn – y0

(3)

A equação 3 define a distância entre o posicionamento do
marcador de borda e o posicionamento de uma área de questões
qualquer. Os valores utilizados para esse cálculo são os da
imagem do modelo.
Assim, em uma imagem em processamento, para definir o
posicionamento de uma área de questões qualquer pode-se
utilizar a seguinte equação:
xn = x0 + Δsx0
yn = y0 + Δsy0

(4)

Com os valores de altura e largura da área de questão é
possível criar uma sub imagem para realizar o processamento
apenas da área de interesse.
B. Detectar campos para marcação das questões
Os campos onde são assinaladas as questões são detectados
utilizando a transformada de Hough (HT), que é um método
muito utilizado em processamento digital de imagem para
detecção de formas que são facilmente parametrizadas, como
linhas, círculos e elipses em imagens digitais [9].
Ainda em [9], é dito que a ideia da transformada de Hough
é transformar a imagem do espaço digital (x,y) para uma
representação na forma dos parâmetros descritos pela curva que
se deseja encontrar na imagem. Esta transformação é aplicada
de modo que todos os pontos pertencentes a uma mesma curva
sejam mapeados em um único ponto no espaço dos parâmetros
da curva procurada.
Segundo [10], para a detecção de círculos utilizando a
transformada de Hough pode-se usar a equação em sua fórmula
implícita, ou seja:

✶✶✺
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(� − � ) + (� − � ) = �

(5)

onde x0 e y0 são as coordenadas cartesianas do centro do círculo
e r é o seu raio.
Já em [9], mostra-se que a fórmula apresentada pela
equação 5 dificulta evidenciar as coordenadas do centro x0 e y0
como função das demais variáveis. Sendo assim, sugere-se
utilizar a equação em sua forma polar, ou seja:
x0 = x - ρcos �

y0 = y - ρsin �

(�)

(6)

(�)

Utilizando as equações de 6 (a e b) para obter os valores x
e y e conhecendo-se as coordenadas do centro do círculo, podese ter:
x = x0 + ρcos �

Com o retorno da função, e apenas para ilustração, foi
possível circular com um contorno de cor verde os círculos
identificados pela transformada, conforme ilustrou a Figura 4.
De forma prática, a localização de cada círculo tornou
possível comparar cada área do caderno de respostas antes e
após a marcação das áreas.
C. Detectar questão marcada
O método utilizado como forma de identificar qual campo
foi preenchido como opção de resposta da questão foi a
contagem de pixels.
A contagem de pixel é um método baseado em um limiar
definido pelos níveis das cores pré-determinadas. No método
proposto, considerou-se realizar o processamento dos cartões
em cores contendo apenas níveis de cinza, representados por
valores entre 0 e 255.
Assim, dada uma região de interesse r, sendo r de tamanho
MxN, com M representando o número de linhas e N
representando o número de colunas da região de interesse,
pode-se utilizar um acumulador A para totalizar a quantidade
de pixels que atenda a um limiar L qualquer.
Como exemplo, para realizar a contagem de pixel de uma
região da imagem onde o limiar seja menor que 150, têm-se:

(7)

y = y0 + ρsin �

�=

onde, ρ e θ são as coordenadas polares de um círculo.
A aplicação da transformada de Hough nas áreas
selecionadas da imagem do modelo, como ilustrado na Figura
2, gerou a imagem da Figura 4:

1,
0,

�(�, �) < 150
�(�, �) ≠ 150

�=

(8)
(9)

�

Utilizando a transformada de Hough e o método de
contagem de pixel foi possível criar uma função capaz de
identificar a questão que foi marcada no gabarito considerando
os campos que possuem o maior valor acumulado, conforme
equação 9.
Um exemplo teste foi realizado utilizando os gabaritos das
imagens apresentadas na Figura 5.

Figura 4 - Resultado da aplicação da transformada de Hough nas áreas
selecionadas para processamento.

Para realizar a detecção das áreas de marcação das respostas
no cartão de resposta modelo, foi utilizada a função
HoughCircle() da biblioteca OpenCV.
A função recebe como parâmetro a imagem que pretende
detectar, as áreas dos círculos e os diâmetros mínimos e
máximos dos círculos que devem ser localizados; e retorna um
vetor contendo os círculos localizados que atendam aos
parâmetros iniciais.

(a)

(b)

Figura 5 - (a) aplicado a transformada de Hough na imagem modelo, (b) as
informações de posicionamento dos círculos são utilizadas para realizar a
contagem de pixels.

É possível verificar na Tabela 3 os valores identificados no
acumulador durante a realização da contagem de pixel,
realizada somente nas áreas identificadas pela transformada de
Hough, conforme ilustra a Figura 5 - b.

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧
Tabela 3
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Questão 3

0

0

668

0

0

Questão 4

622

0

0

0

0

A

B

C

D

E

Questão 5

0

672

0

0

0

Questão 1

172

183

938

182

194

Questão 6

0

0

0

524

0

Questão 2

194

208

195

219

902

Questão 7

0

0

560

0

0

0

0

0

738

0

Contagem de pixel referente ao cartão de resposta da imagem 5 - b

Questão 3

209

219

820

224

238

Questão 8

Questão 4

782

254

200

228

212

Questão 9

0

0

633

0

0

Questão 5

204

863

190

223

194

Questão 10

0

0

0

592

0

Questão 6

209

259

175

687

218

Questão 7

205

226

713

206

190

Questão 8

200

224

158

913

194

Questão 9

223

241

780

210

201

Questão 10

184

198

144

800

194

Como esperado, é possível identificar que os campos que
foram marcados no cartão de reposta obtiveram maior
contagem de pixel – Picture Element.
Analisando a Tabela 3, observa-se que, embora alguns
campos não estejam marcados, o processo de contagem de pixel
retorna valores para essas áreas.
Para o modelo de cartão de resposta utilizado no testo, isso
ocorreu pelo fato de os campos selecionados pela transformada
de Hough já possuírem caracteres impressos internamente, com
cada um tendo uma área de cobertura diferente do outro.
Para minimizar esse efeito, pode-se utilizar um método para
normalizar esses valores. Tal normalização foi realizada
considerando-se o valor do acumulador como sendo a diferença
entre a contagem de pixel após a marcação do campo - Figura
5 b - e a contagem de pixel antes da marcação do campo Figura 5 a -, ou seja:
(10)

�� = ��� − ���

onde An é o valor do acumulador normalizado, Apm o valor do
acumulador após a marcação do campo e Aam o valor
acumulador antes da marcação do campo.
Dessa forma foi possível minimizar grande parte dos
valores apresentados para os campos sem marcação.
Para melhorar o resultado, foi definido um limite mínimo
da contagem de pixel entre as diferenças dos acumuladores Lm,
que caso não atingido o acumulador recebe o valor zero.
��� =

��,
0,

�� ≥ ��
�� < ��

(11)

Assim, aplicando a equação 11, e utilizando um Lm igual a
155, os resultados obtidos para a contagem de pixel realizados
na Figura 5 b, são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4
Contagem de pixel utilizando a equação 9.
A

B

C

D

E

Questão 1

0

0

910

0

0

Questão 2

0

0

0

0

833

D. Identificar questão sem marcação
No processo de correção do cartão de respostas é necessário
identificar se algum campo de questão não foi marcado.
Durante os testes realizados e utilizando-se a equação 11,
alguns cartões de respostas que continham campos sem
marcação ficaram com todos os valores zerados. Sendo assim,
ao analisar os valores da contagem de pixels armazenados em
uma matriz Mt x Nt que correspondem à quantidade de questões
e a quantidade de opções contidas na área processada, a questão
é considerada sem marcação quando todas as colunas estiverem
com valores nulos.
E. Identificar questão com marcações múltiplas
Para identificar se uma questão contém múltiplas
marcações, o método utilizado consistiu em analisar a matriz
Mt x Nt contendo os valores da contagem de pixel.
Para cada linha foi verificada a existência de mais de uma
coluna com valor acima de zero.
Isso indica que a equação 11 não foi capaz de zerar os
valores da contagem de pixel, indicando que a coluna tem
valores acima do limiar parametrizado em Lm.
É possível utilizar essas parametrizações para que sejam
retornadas as opções selecionadas no cartão de respostas,
considerando que na criação de um cartão de respostas
customizado queira-se disponibilizar uma questão com mais de
uma opção de escolha.
IV. DISCUSSÃO
Os métodos propostos nesse trabalho foram testados
utilizando a linguagem Python juntamente com a biblioteca
OpenCV na versão 2.4.
O computador usado nos testes dispunha de um processador
de 7 núcleos com 2.40 GHz e 8 GB de memória RAM.
Foram analisados 100 cartões contendo 10 perguntas com 5
opções de respostas.
Durante os testes, o processamento para identificar a região
da imagem que identifica o marcador de borda da página, tendo
como base a técnica de casamento de modelo, foi executado em
93 milésimos de segundos.
Já para processar as áreas de marcação das respostas, o
tempo de processamento foi de cerca de 11 milésimos de
segundos, considerando as verificações de campos que não
foram marcados e campos com múltiplas marcações.

✶✶✼
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Considerando esse tempo constante, o tempo total para
realizar a correção de cada cartão de resposta utilizado nesse
trabalho foi de 1,26 segundos.

tarugos de aço da Açominas. Dissertação de mestrado,
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[9]
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Fluminense, Fevereiro de 2005.

[10]

C. Kimme, D. Ballard, J. Sklansky. Circles by an Array of
Accumulators. Comunications of the ACM, Vol.18, pp
120-122, Feb, 1975.

[11]

R. F. S. Araujo, I. P. M. Quinonez, D. N. Gonçalves, L. A.
Silva, W. N. Gonçalves, "Multi-scale Template Matching
for Yeast Couting in Microscopic Images", XII Workshop
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vol. 95, no. 120123, 1995, pp. 15–19.
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R. Brunelli, Template Matching Techniques in Computer
Vision: Theory and Practice. Wiley Publishing, 2009.

Como trabalho futuro pretende-se implementar uma
melhoria no algoritmo de detecção de imagem da borda para
que o mesmo possa realizar a correção automática, caso a
imagem seja digitalizada com inclinação.

[14]

D.Chai, Automated Marking of Printed Multiple Choice
Answer Sheets. IEEE International Conference on
Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, pp.
145, Dec, 2016.

Outra melhoria sugerida é a possiblidade de utilizar outras
formas de detecção para os campos das questões, como por
exemplo, campos para marcação de questão em forma de
quadrado para múltiplas opções. A técnica aplicada neste
trabalho apresenta apenas a possibilidade de utilizar cartões de
respostas onde os campos para marcação são circulares.

[15]

G. Bayar, The Use of Hough Transform to Develop an
Intelligent Grading System for the Multiple Choice Exam
Papers. Karaelmas Fen Müh. Derg, pp. 100-104, 2016.

[16]

T. D. Nguyen, Q. H. Manh, P. B. Minh, L. N. Thanh, T. M.
Hoang, Efficient and reliable camera based multiplechoice test grading system, International Conference on
Advanced Technologies for Communications, pp. 268271, 2011.

[17]

H. Deng, F. Wang, B. Liang, A Low-Cost OMR Solution
for Educational Applications, International Symposium on
Parallel and Distributed Processing with Applications, pp.
967-970, 2008.

Durante os testes, foi utilizado um valor de Lm em torno de
50 pontos, o que resultou na indicação de vários campos com
marcação duplas, pois os mesmos tinham os caracteres
impressos em seu interior.
Para que o método proposto tenha sua eficiência confirmada
é necessário que os campos onde serão realizadas as marcações
tenham uma boa cobertura da sua área de preenchimento. Para
os testes realizados, todos os campos do cartão tiveram
cobertura superior a 40%.
V. CONCLUSÕES
Este trabalho propõe métodos que podem tornar possível o
desenvolvimento de um sistema computacional capaz de
realizar a correção automática de cartão de resposta com
questões de múltipla escolha.
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Resumo—The chromosome segmentation is the most important step in the automatic assembly of a karyotype. This work
addresses methods for the problem of overlapping chromosome
segmentation. Firstly, pixels belonging to chromosome regions are
separated from the background. For the chromosome separation,
we implemented two methods, one based on the Morphological
Skeleton of the chromosome shapes and one based on the
Restricted Delaunay Triangulation. The objective of both methods
is to find adequate cut points, points on the contour of the shape
used to separate the chromosomes. The main contribution of
this work is the evaluation of these different approaches in a
pragmatic way using a public available dataset with ground-truth
provided. We applied the developed methods in 100 images of
overlapping chromosomes. The results are evaluated considering
the Hausdorff distance criteria and the method based on the
Restricted Delaunay Triangulation presented better results but
higher computational cost.
Keywords—Computational vision, karyotype, chromosomes, digital images, separation.

I.

I NTRODUÇ ÃO

A cariotipagem cromossômica é uma tarefa essencial em
citogenética, é útil em diversas atividades práticas e de pesquisa, para auxı́lio no diagnóstico de doenças genéticas, alguns
tipos de câncer e pesquisas na área de citogenéticos [1]. Os
cromossomos são compostos de DNA super-enrolado e associados. Uma anomalia cromossômica pode estar relacionada
à um número atı́pico de cromossomos ou uma anormalidade
estrutural em um ou mais cromossomos. A anomalia numérica
é uma variação no número de cromossomos. A anomalia
estrutural é a quebra e a perda de uma porção do braço
cromátide ou uma reunião do braço em local diferente no
mesmo cromossomo ou em um cromossomo diferente. Anomalias cromossômicas geralmente ocorrem quando há um erro
na operação da divisão celular após meiose ou mitose [2].
Métodos descritos na literatura para a separação de
sobreposições incluem vários métodos de segmentação como
limiarização ou crescimento de regiões, pesquisas heurı́sticas
de borda, métodos de ligação e métodos de decomposição
de formas [3]. A imagem é primeiro convertida em imagem
binária. A imagem binária ajuda a obter detalhes sobre a
forma de qualquer objeto [4]. Cromossomos são estruturas
celulares que contêm genética em formação. Quando cromossomos são imageados por microscopia podem fornecer muitas
informações sobre a saúde de um indivı́duo. Desde os anos
1980, os sistemas de detecção de cromossomos e classificação
automática têm despertado grande interesse de pesquisa. Um

grande número de estudos tem sido realizado para desenvolver
sistemas de detecção e classificação automática de cromossomos.
A montagem manual do cariótipo é uma tarefa repetitiva,
desgastante, consome tempo e está sujeita a erros, pode ser
realizada por meio de análise visual e requer a atenção de
um profissional experiente e especializado. Em alguns casos a
análise de muitas metáfases é necessária. A segmentação do
cromossomo é o passo mais importante na análise automática
de cromossomos [3]. Um sistema automático geralmente inclui as seguintes quatro etapas: (1) melhoria de imagem, (2)
segmentação e alinhamento do cromossomo, (3) computação
e seleção de caracterı́sticas e (4) classificação cromossômica.
Nestas fases, a segmentação do cromossomo é o mais importante pois os seus resultados podem afetar o desempenho de
todo o sistema [5].
Deste modo, o presente trabalho busca estudar e comparar
duas abordagens para a segmentação de cromossomos sobrepostos por meio da detecção de pontos de interesse na borda
dos objetos. Esses pontos de interesse são usados para definir
as linhas de corte nos cromossomos para separá-los adequadamente. As abordagens testadas e comparadas são baseadas
em: a) identificação de pontos de intersecção no esqueleto
morfológico do objeto; b) análise dos triângulos resultantes
da Triangulação de Delaunay Restrita dos pontos no contorno
dos objetos. Os métodos foram implantados e testados em um
conjunto de imagens disponı́vel publicamente com groundtruth. Foi realizada a análise e comparação quantitativa dos
métodos implementados para a segmentação de cromossomos
sobrepostos em imagens de microscopia.
Este artigo está organizado da seguinte maneira: esta seção
apresenta a introdução sobre o assunto. A Seção II mostra
alguns trabalhos relacionados sobre segmentação de cromossomos sobrepostos. A Seção III descreve os métodos que foram
desenvolvidos e testados, assim como o conjunto de dados e
os métodos de validação. A Seção IV apresenta os resultados
e a Seção V as conclusões e trabalhos futuros.
II.

T RABALHOS R ELACIONADOS

Munot et al. [6] desenvolveram um método para identificar
os pontos de corte em imagens de cromossomos sobrepostos. O método é composto por etapas de pré-processamento,
limiarização e detecção de bordas. Após obter um conjunto
de pontos candidatos por meio de curvas com alto valor de
inclinação, o algoritmo gera uma Triangulação de Delaunay
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para avaliar os pontos de corte. A Triangulação de Delaunay
Restrita é utilizada para restringir o domı́nio da triangulação.
Os vértices dos triângulos com área máxima gerados pela
Triangulação de Delaunay Restrita são os pontos de corte
considerados para a separação.

Os pontos de corte são encontrados calculando a distancia
euclideana do ponto de intersecção aos pontos de curvatura.
Os quatro pontos mais próximos são os pontos de interesse.

Somasundaram e Kumar [4] abordam o problema da
separação de cromossomos sobrepostos e classificação de cromossomos pela posição do centrômero. O passo inicial deste
trabalho é segmentar e separar as imagens de cromossomos
sobrepostas. A imagem é primeiro convertida em imagem
binária. Uma vez que as imagens binárias são obtidas, a
forma exata e a região da zona sobreposta é identificada. Com
a imagem binária obtida obtém-se o contorno da imagem.
Depois de obter a imagem de contorno a função de curvatura
é executada. A função de curvatura ajuda na obtenção dos
pontos candidatos de corte na imagem. A partir dos pontos
obtidos, obtém-se uma linha de corte adequada sobre a região
sobreposta.

A. Conjunto de dados

Madian et. al. [7] estudaram a segmentação de cromossomos em imagens de banda G. A segmentação foi realizada
considerando informações sobre o contorno, limiarização de
Otsu, operações morfológicas e preenchimento de buracos após
a binarização. O método utiliza a detecção de bordas dos objetos e a função de curvatura para a detecção de pontos de corte.
A função de curvatura é obtida após a suavização de bordas
pelo filtro da mediana. Os Pontos detectados são côncavos e
convexos. Os pontos côncavos ao logo das bordas do objeto
são usados para detectar as zonas de sobreposições, os pontos
convexos são opcionais. Neste trabalho foi possı́vel detectar
mais de uma sobreposição no cromossomos. O algoritmo é
robusto e foi testado em mais de 350 imagens com vários
graus de sobreposição. O método neste trabalho obteve uma
precisão global de 96%.
Karvelis et. al. [8] apresentam um método para a
segmentação de grupos de cromossomos que se tocam e cromossomos sobrepostos em imagens M-FISH. Inicialmente, a
Transformada Watershed é aplicada e a imagem é decomposta
em regiões. Em seguida, são calculados caminhos de gradiente
a partir de pontos de concavidade elevada para cada região
produzida. Esses caminhos dividem os grupos de cromossomos
de pontos de alta concavidade e seguem pixels de grande
magnitude de gradiente multicanal. Finalmente, as regiões
adjacentes são fundidas produzindo as áreas cromossômicas
finais. A computação do caminho de gradiente com base em
valores de gradiente multicanal em vez da computação do caminho pálido, que se baseia em valores de baixa intensidade, se
mostra mais robusta. Os caminhos de gradiente puderam lidar
com casos sobrepostos de cromossomos, enquanto os caminhos
pálidos só conseguiram lidar com grupos de cromossomos
em contato. Para validar o método, foi utilizado um banco
de dados de referência de 183 imagens M-FISH. O algoritmo
proposto resultou em uma taxa de sucesso de 90,6% para os
cromossomos que se tocam e de 80,4% para os grupos de
cromossomos que estão sobrepostos .
Saiyod e Wayalum [9] desenvolveram uma abordagem para
computar o esqueleto dos cromossomos, com o esqueleto do
objeto é possı́vel pesquisar o ponto de intersecção. O ponto
de intersecção é usado para pesquisar os pontos candidatos de
corte. Os pontos candidatos são pontos de curvatura encontrados após a detecção de bordas das imagens cromossômicas.

III.

M ATERIAL E M ÉTODOS

O conjunto de dados Overlapping Chromosomes1 foi utilizado para realizar os experimentos com os métodos descritos
[10]. O conjunto de dados esta disponı́vel na plataforma
Kaggle e é composto por cromossomos sobrepostos, conforme
mostra a Figura 1. O conjunto contém 13.434 imagens em
escala de cinzas contendo um par de cromossomos sobrepostos
em destaque, corados com DAPI e marcados com telômeros
mostrando as extremidades do objeto. Para cada imagem existe
uma imagem de rótulos em que as partes relativas a cada um
dos cromossomos e a intersecção entre eles foram segmentadas
manualmente, gerando uma imagem com três rótulos.

(a)

(b)

Figura 1: Imagens do conjunto de dados. (a) Imagem em escala
de cinza para processar (b) Imagem de rótulos identificando
os dois cromossomos e a região de intersecção entre eles.

B. Segmentação da imagem em fundo e cromossomos
Imagens cromossômicas geralmente são de baixa qualidade, apresentam ruı́do, baixo contraste e artefatos, por isso
devem ser submetidas a uma etapa de pré-processamento [9].
Após converter as imagens para nı́veis de cinza, aplicou-se o
filtro da mediana com máscara 9 x 9 [11]. Para segmentar a
imagem, separando os pixels dos cromossomos dos pixels de
fundo utilizou-se limiarização global de Otsu [12]. Algoritmos
de morfologia matemática foram aplicados para melhorar a
qualidade da imagem binária, dentre eles o preenchimento de
buracos no interior dos objetos por reconstrução morfológica
seguido da suavização das bordas por uma sequencia de
operações de abertura e fechamento morfológicos utilizando
elemento estruturante em forma de disco com raio 2 [11]. A
Figura 2 ilustra a resultado do pré-processamento em imagens
cromossômicas.
C. Separação de cromossomos sobrepostos utilizando o Esqueleto Morfológico
Baseado no método descrito em [9], foi desenvolvido
um método que considera o esqueleto morfológico [13] do
cromossomo para localizar os pontos de corte utilizados para
1 Disponı́vel

em https://www.kaggle.com/jeanpat/overlapping-chromosomes
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(a)
(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 2: Pré-processamento e segmentação inicial das imagens. (a) Imagem em nı́veis de cinza. (b) Filtro da mediana
9x9. (c) Limiar global de Otsu. (c) Preenchimento de buracos
e suavização do contorno por meio de abertura seguida de
fechamento morfológicos.

separação dos cromossomos sobrepostos. O método consiste
em computar o esqueleto morfológico dos cromossomos após
a etapa de segmentação (Seção III-B). O esqueleto morfológico
é utilizado para localizar o ponto de intersecção entre os
cromossomos, conforme descrito na Seção III-C1. O ponto
de intersecção é usado para pesquisar os pontos candidatos de
corte. Os pontos candidatos são pontos de curvatura localizados no contorno dos cromossomos segmentados. Os pontos de
corte são encontrados calculando a distância Euclidiana entre
o ponto de intersecção e os pontos de curvatura. Os quatro
pontos de curvatura mais próximos do ponto de intersecção
são considerados como pontos de corte [9].

(b)

Figura 3: Ilustração do processo de detecção de ponto de
intersecção. (a) Esqueleto morfológico; (b) Esqueleto morfológico sobre a imagem binária. (c) Ponto de intersecção
detectado pela Transformada Hit-or-Miss.

2) Detecção dos pontos de corte na borda dos cromossomos: Nesta etapa o objetivo é localizar quatro pontos de
corte ao longo da borda do cromossomo. Primeiramente, a
borda dos cromossomos é detectada usando o algoritmo de
Canny [16]. O algoritmo de Canny suprime o efeito do ruı́do
e assegura a continuidade, integridade e precisão das bordas
localizadas [9]. Os cantos na borda do objeto foram detectados
por meio algoritmo de detecção de cantos de Harris [17]. Os
cantos detectados pelo algoritmo de Harris são considerados
pontos candidatos para escolha dos pontos de corte. Os quatro
cantos mais próximos, de acordo com a distância Euclidiana,
do ponto de intersecção detectado no Esqueleto Morfológico
(Seção III-C1) são considerados como pontos de corte. que, por
sua vez, são utilizados para traçar as linhas de corte que irão
separar efetivamente os cromossomos. O processo de escolha
dos pontos de corte é ilustrado na Figura 4.

(a)

1) Detecção do ponto de intersecção no Esqueleto Morfológico: Após a segmentação inicial, descrita na Seção III-B,
computa-se o esqueleto morfológico [14][15] do objeto na
imagem segmentada. O esqueleto morfológico é então processado a fim de localizar o ponto em que dois cromossomos
sobrepostos se interceptam. Para que o algoritmo localize o
ponto de intersecção adequadamente é necessário realizar a
poda das ramificações irrelevantes do esqueleto morfológico.
O processo de poda é realizado iterativamente: a cada iteração
todos os extremos do esqueleto são identificados por meio
da Transformada Hit-or-Miss e são eliminados, o nı́vel da
poda é determinado pelo número de iterações que é definido
empiricamente. Neste trabalho utilizou-se 2 iterações de poda.
Para localizar o ponto de intersecção no esqueleto já submetido
à operação de poda utilizou-se o algoritmo Hit-or-Miss. Os
elementos estruturantes foram formados com os possı́veis
formatos de ramificações do esqueleto. O esqueleto passa pelo
processo de poda para evitar excesso de ramificações. A Figura
3 ilustra o processo de localização do ponto de intersecção
entre os cromossomos no esqueleto morfológico.

(c)

(b)

Figura 4: Seleção do pontos de corte. (a) Os pontos de corte
são os quatro pontos de curvatura mais próximos do ponto de
intersecção (b) Linhas de corte traçadas entre os pontos de
corte e a área de sobreposição entre os cromossomos.

D. Separação de cromossomos sobrepostos utilizando a
Triangulação de Delaunay
Assim como o método de separação de cromossomos
sobrepostos baseado no Esqueleto Morfológico (Seção III-C),
o método baseado na Triangulação de Delaunay Restrita inicia
a partir da imagem binária obtida pelo método de segmentação
descrito na Seção III-B. Conforme mencionado, cada imagem
possui um objeto que consiste em um grupo de cromossomos
sobrepostos. O método é baseado no trabalho de [3] e consiste
nas etapas de: (a) extração do contorno dos cromossomos; (b)
computação do função de curvatura discreta para eliminar pontos com curvatura igual zero; (c) computação da Triangulação
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de Delaunay Restrita; (d) Identificação dos pontos de corte a
partir dos dois maiores triângulos; (e) Definição das linhas de
corte e segmentação dos cromossomos.
Primeiramente, extrai-se o contorno deste objeto e, a partir
do seu contorno computa-se uma função de curvatura cujo
objetivo é eliminar pontos da borda com curvatura igual a 0.
A Triangulação de Delaunay é computada sobre o conjunto de
pontos (x, y) obtidos a partir do contorno. Os triângulos obtidos
a partir da Triangulação Restrita de Delaunay são utilizados
para obter os pontos de corte, por meio da seleção dos vértices
dos dois maiores triângulos.

[20]. A triangulação de Delaunay gera triângulos em todo o
fecho-convexo do objeto, dessa forma, optou-se por utilizar
a Triangulação de Delaunay Restrita para que os triângulos
fossem gerados somente no limite dos cromossomos. Os
triângulos resultantes da triangulação de Delaunay Restrita são
usados para obter os pontos de corte. As coordenadas dos
vértices dos dois maiores triângulos vizinhos ou do maior
é considerada os pontos de corte [6]. A Figura 6 mostra
a Triangulação de Delaunay e a Triangulação de Delaunay
Restrita aplicados sobre a forma de um cromossomo.

1) Extração do contorno e Função de Curvatura: A
extração de contorno do objeto que representa o agrupamento
de cromossomos é realizada por meio do algoritmo Marching
Squares [18]. As coordenadas dos n pontos que compõem a
borda do objeto são armazenadas em um arranjo com formato
(2, n), em que n é o número de pixels, a primeira linha
armazena as coordenadas em x e a segunda linha armazena
as coordenadas em y. As coordenadas são inseridas no arranjo
percorrendo os pixels de borda no sentido anti-horário.A
Figura 5 ilustra esse processo.
(a)

(b)

Figura 6: Resultado da Triangulação de Delaunay. (a)
Triangulação de Delaunay. (b) Triangulação de Delaunay Restrita.

Figura 5: Contornos extraı́dos dos cromossomos sobrepostos
nas imagens originais.
Uma Função de Curvatura Discreta é usada para identificar
pontos no contorno com curvatura zeros e eliminá-los, reduzindo assim o custo computacional do algoritmo. A Função
de Curvatura γ de uma curva y(x) é definida como a taxa
de mudança da inclinação da curva Ψ(s) em relação ao seu
comprimento s e é definição pela Equação 1:
γ≡

1
ÿ
dΨ(s))
= =
3
ds
p
(1 + ẏ 2 ) 2

A Triangulação de Delaunay Restrita foi computada sobre
os pontos de curvatura. Os pontos de corte foram obtidos
calculando a área de cada triângulo e selecionando os dois maiores. Caso os dois maiores triângulos não compartilhem pelo
menos dois vértices, apenas os três vértices do maior triangulo
serão considerados pontos de corte (Figura 7). Quando os
dois maiores triângulos compartilham dois vértices, os quatro
vértices do par de triângulos são considerados pontos de corte.

(1)

em que ẏ é a primeira derivada de y, ÿ é a segunda derivada
de y e p é o raio da curvatura. A função de curvatura requer
um cálculo exato de uma derivada secundária para curvas
discretas [19]. A inclinação em um ponto de contorno é
definida como a inclinação de uma linha que conecta este
pixel com o seu vizinho direito. A curvatura em um pixel
de contorno é definida como a diferença entre a inclinação de
nesse pixel e a inclinação do seu vizinho esquerdo. Os pontos
de interesse são detectados como pontos extremos da função de
curvatura. A função de curvatura deve ser filtrada para destacar
as caracterı́sticas principais [6].
2) Triangulação de Delaunay Restrita e localização dos
pontos de corte: A Triangulação de Delaunay de um conjunto
de pontos consiste em um conjunto de triângulos que conectam os pontos do conjunto, desde que a circunsfera desses
triângulos não possua nenhum outro ponto em seu interior

(a)

(b)

Figura 7: Localização dos pontos de corte. (a) Os dois maiores
triângulos resultantes da Triangulação de Delaunay Restrita (b)
Os quatro pontos de corte localizados.

E. Validação
Para verificar a eficiência e comparar os métodos descritos
neste trabalho e compara-los utilizou-se a distância de Hausdorff. A distância de Hausdorff representa a maior distância
mı́nima entre as bordas dos objetos da imagem segmentada I
e da imagem de referência R conforme a Equação 2:
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Hausdorf f (I, R) = max D(i) : Si 6= Ri ,
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(2)

em que D(i) é a distancia entre o pixel i do objeto
segmentado até a borda do objeto de referencia. O valor 0
indica uma segmentação perfeita, porém, o ı́ndice não possui
limite superior [21].
IV.

R ESULTADOS

Foram selecionadas as 100 primeiras imagens do conjunto
de dados descrito na Seção III-A para a realização dos experimentos. Todas as imagens foram segmentadas em pixels de
cromossomo e pixels de fundo de acordo com o procedimento
descrito na Seção III-B. Em seguida, as imagens binárias foram
submetidas aos algoritmos de separação de cromossomos:
o algoritmo baseado no Esqueleto Morfológico (descrito na
Seção III-C) e o baseado na Triangulação de Delaunay Restrita
(descrito na Seção III-D). A Tabela I mostra a medida da
distância de Hausdorff entre o resultado do método comparado
com a imagem de referência (ground-truth) para os dois
métodos. Na Tabela II é possı́vel observar a média e o desvio
padrão dos valores mostrados na I, assim como o tempo médio
de processamento de cada método em segundos. A partir das
informações na Tabela II pode-se notar que o método baseado
na Triangulação de Delaunay Restrita apresenta um resultado
melhor do que o método baseado no Esqueleto Morfológico,
e se considerar também o desvio-padrão das distâncias de
Hausdorff pode se afirmar que ele também apresenta maior
regularidade. Entretanto, o método baseado na Triangulação
de Delaunay possui custo computacional bem mais elevado
do que o método baseado no Esqueleto Morfológico,
A Figura 8 mostra exemplos de resultados das
segmentações usando os dois métodos. A primeira coluna
mostra a imagem considerada como referência (ground-truth),
a segunda coluna mostra o resultado do método baseado na
Triangulação de Delaunay Restrita e a terceira coluna mostra
o resultado do método baseado no Esqueleto Morfológico. As
imagem na linha (a) foi segmentada corretamente por ambos
os métodos, já a imagem na linha (b) não foi segmentada
corretamente pelo método da Triangulação de Delaunay,
mas foi segmentada corretamente pelo método do Esqueleto
Morfológico. A imagem na linha (c) foi segmentada
corretamente pelo método baseado na Triangulação de
Delaunay porém não pelo método do Esqueleto Morfológico;
e a imagem na linha (d) não foi segmentada corretamente por
nenhum dos métodos.
V.

C ONCLUS ÕES

Este artigo apresentou uma comparação de duas abordagens diferentes para a segmentação de cromossomos sobrepostos em imagens de microscopia.
Foram realizados experimentos utilizando 100 imagens
contendo cromossomos sobrepostos. As imagens foram obtidas
da partir de um repositório publico e cada imagem teve
os seus cromossomos segmentados manualmente pelos seus
desenvolvedores. Essas imagens permitem que o resultado dos
experimentos possa ser validado de forma pragmática.
Os algoritmos foram testado e os resultados foram comparados e discutidos. Pode se verificar que o método baseado

Tabela I: Distância de Hausdorff computada sobre o resultado
de ambos os métodos descritos, para cada uma das 100
imagens. A coluna ’Esqueleto’ é o resultado para o método
que utiliza o Esqueleto Morfológico e a coluna ’Triângulo’
para o método baseado na Triangulação de Delaunay.
Imagem Esqueleto Triângulo Imagem Esqueleto Triângulo
1
4.41
5.24
51
14.00
8.00
16.60
7.81
52
6.40
4.17
2
3
11.40
4.36
53
7.22
6.63
15.20
7.83
54
11.40
6.68
4
7.28
3.79
55
5.41
5.17
5
3.60
4.43
56
6.71
4.97
6
7
8.60
4.40
57
7.36
7.17
17.20
5.08
58
11.60
11.30
8
7.61
8.09
59
10.00
5.29
9
10
5.00
4.40
60
5.48
8.70
11.50
6.70
61
5.96
5.96
11
5.87
5.17
62
5.00
6.94
12
13
9.84
2.63
63
7.84
5.66
5.83
5.22
64
7.22
6.33
14
6.85
6.14
65
16.70
7.42
15
10.80
8.59
66
6.88
6.60
16
17
6.00
7.94
67
4.12
6.13
26.90
11.30
68
5.00
4.41
18
7.16
4.97
69
7.45
5.00
19
20
11.10
5.76
70
7.67
5.23
10.30
7.28
71
4.47
4.56
21
6.79
5.77
72
8.52
8.43
22
23
8.00
6.11
73
5.00
4.25
6.91
3.70
74
19.50
7.21
24
9.00
5.29
75
5.81
5.75
25
26
12.10
6.92
76
5.38
5.00
10.40
7.58
77
10.20
5.46
27
7.24
6.51
78
11.60
6.25
28
8.22
6.47
79
6.79
7.00
29
30
7.46
8.96
80
12.00
6.24
14.20
8.76
81
4.47
5.29
31
18.60
10.40
82
27.20
5.58
32
33
9.00
5.00
83
7.22
6.10
7.10
5.86
84
7.81
5.62
34
4.00
5.19
85
5.65
6.47
35
36
6.12
4.54
86
5.38
5.51
7.20
6.00
87
7.08
6.32
37
6.32
4.37
88
23.30
13.70
38
39
13.0
5.20
89
7.62
6.46
5.65
4.55
90
16.60
4.26
40
9.00
7.62
91
6.40
3.39
41
6.44
4.60
92
7.28
6.51
42
43
16.10
7.41
93
11.00
7.00
8.77
6.21
94
6.70
6.37
44
6.13
6.11
95
8.42
6.00
45
46
15.00
5.43
96
16.10
7.00
15.20
4.83
97
10.20
4.78
47
16.20
4.82
98
6.15
6.00
48
49
11.40
4.98
99
6.08
3.60
4.47
4.86
100
6.06
5.42
50

Tabela II: Média e desvio padrão das distâncias de Hausdorff
para todas as 100 imagens consideradas nos experimentos,
juntamente com a média do tempo de execução dos algoritmos,
em segundos.

Média:
Desvio padrão:
Tempo de execução (s):

Esqueleto
9.32
4.70
5.70

Triângulo
6.11
1.73
11.70
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Figura 8: Resultados das segmentações utilizando os dois
métodos descritos neste artigo. A primeira coluna mostra a
imagem de referencia (ground-thruth), a segunda coluna mostra a imagem segmentada pelo método baseado o Esqueleto
Morfológico e a terceira a imagem segmentada pelo método
baseado na Triangulação de Delaunay. (a) A imagem foi segmentada corretamente por ambos os métodos; (b) A imagem
segmentada corretamente pelo segundo método e não pelo
primeiro; (c) Imagem segmentada corretamente pelo primeiro
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Resumo—In this paper we describe a new method to filter
regional maxima in the context of applying Watershed Transform
with Markers to segment clustered cell in microscopy images.
Our approach searches for the best value of h for the H-maxima
Transform, in the sense to filter out undesired reginal maxima
in the Distance Transform. When submitted to the Watershed
Transform, these undesired regional maxima lead to a supersegmented image. The criteria considered to infer the best value
of h was the solidity, i.e., the ratio between the object area
and its convex area, of the segmented objects. The proposed
method tests values for h in an interactive way searching to
maximize the objects solidity. We compare our approach with
other segmentation strategies using a public available dataset with
ground-truth images. The proposed method, despite being simple
to be implemented, have presented improvements in relation to
other watershed segmentation strategies.
Keywords—cell segmentation, watershed transform, h-maxima
transform, convex-hull

I.

I NTRODUÇ ÃO

A segmentação de células, núcleos e organelas celulares é
uma etapa fundamental em diversas aplicações relacionadas à
análise de imagens biomédicas, como: contagem, classificação
e análise quantitativa [1]. O processo de segmentação de
imagens consiste na subdivisão da imagem em suas partes e
objetos constituintes para posterior análise. A segmentação é
uma das tarefas mais difı́ceis em processamento de imagens
podendo determinar o sucesso ou o fracasso da análise [2].
Existem vários métodos de segmentação de imagens incluindo:
métodos baseados em limiarização global [2], limiarização
adaptativa [3], algoritmos de agrupamentos [4]–[5], detecção
de bordas [2], contornos ativos [6], cortes em grafos [7],
Transformada Watershed [8], entre outras.
As aplicações práticas da segmentação de células, núcleos e
organelas celulares são inúmeras, dentre as quais pode-se citar:
(a) segmentação de neurônios em imagens de microscopia
para estudos eletrofisiológicos [9]–[10]; (b) segmentação de
leucócitos para análise morfológica e auxı́lio no diagnóstico
de leucemias agudas [11]; (c) segmentação de eritrócitos para
análise e auxı́lio na detecção de anemias como, por exemplo, a
falciforme [12]; (d) segmentação de cromossomos em imagens
de microscopia para análise de cariótipo [13]; entre diversas
outras.
Em muitos casos a análise dessas imagens é realizado

manualmente por profissionais especializados. O problema da
identificação manual é que os resultados podem ser imprecisos
devido à subjetividade do processo. O processo de análise
manual torna-se impeditivo quando o número de imagens e
de células é muito grande, o que torna a tarefa desgastante,
tediosa e suscetı́vel a erros.
Os métodos pesquisados e apresentados neste artigo estão
relacionados com a separação de agrupamentos de células, ou
seja, grupos de células localizados muito próximas ou em
contato umas com as outras. O problema da segmentação
desses agrupamentos de células ou núcleos celulares é uma
das principais dificuldades para segmentar imagem de células,
culturas de células, núcleos e organelas celulares.
Neste trabalho, é apresentado um novo método que permite
melhorar a segmentação de agrupamentos de células utilizando
a Transformada Watershed com marcadores. O método proposto consiste em identificar o melhor valor para o parâmetro
h da Transformada H-Máxima. Os marcadores são gerados
a partir da Transformada da Distância e a transformada Hmáxima filtra os máximos regionais menores do que um
determinado valor h. Para determinar este valor, adotou-se um
critério de qualidade da segmentação baseado na solidez dos
objetos, ou seja, na razão entre a sua área e a sua área convexa.
O método proposto, basicamente, escolhe o valor de h que
maximiza a solidez do conjunto de objetos segmentados pela
Transformada Watershed.
Este trabalho está organizado da seguinte maneira: o tema,
objetivos, justificativa e contribuições são descritos nesta seção
(Seção I). Na Seção II são apresentados os trabalhos relacionados. Na Seção III é descrito o método proposto e o protocolo
de validação. Os resultados são apresentados e discutidos na
Seção IV e a conclusão e trabalhos futuros estão na Seção V.
II.

T RABALHOS RELACIONADOS

Irshad et al. [14] realizam uma revisão do estado-da-arte
dos trabalhos envolvendo processamento de imagens aplicado
à detecção de patologias em imagens de tecidos celulares
obtidas por microscopia. Os autores descrevem alguns dos
principais algoritmos utilizados na segmentação de imagens
como a limiarização, algoritmos morfológicos, Transformada
Watershed, Crescimento de Regiões, dentre outros. Também
são realizadas comparações entre os algoritmos para demonstrar os casos em que cada um pode ser particularmente útil.
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Cheng e Rajapakse [15] também propuseram uma versão
adaptativa da Transformada H-máxima para filtragem de
mı́nimos regionais para aplicação da Transformada Watershed.
Os autores utilizam a Transformada H-mı́nima em detrimento
da H-máxima pois ela atua sobre o mapa de distâncias invertido. No presente trabalho, escolheu-se trabalhar com a
Transformada H-máxima aplicada diretamente sobre o mapa
de distâncias gerado para Transformada da Distância. A
Transformada H-mı́nima Adaptativa proposta por Cheng e
Rajapakse depende da escolha de um parâmetro ∆ para filtrar
adequadamente mı́nimos regionais indesejados, já o método
proposto neste artigo não insere mais nenhum parâmetro para
a escolha do h, sendo completamente automatizado de acordo
com a razão entre a área dos objetos e a área do seu fecho
convexo.
Jung e Kim [16] também tentam estimar o melhor valor
de h para a Transformada H-mı́nima, para isso eles ajustam
uma elipse ao contorno dos objetos segmentados e medem
a distorção entre a elipse e o contorno. O presente trabalho
difere deste por apresentar um critério muito mais simples para
avaliar a qualidade da segmentação dado o valor de h, ao invés
de quantificar a área residual entre o objeto segmentado e a
elipse ajustada, utilizou-se apenas o valor da solidez do objeto
segmentado.
Jung et al. [17] também utilizam a Transformada da
Distância da imagem segmentada para identificar agrupamentos de células, porém ao invés de definir marcadores para
a Transformada Watershed, os autores modelam a uma mistura de Gaussianas a partir do mapa de distâncias utilizando
maximização de expectativas paramétrica. Ou seja, eles modelam a separação de grupos de células como um problema de
análise de agrupamentos.
III.

M ATERIAL E M ÉTODOS

O método proposto para a segmentação das imagens de
células é descrito nas seções seguintes. Primeiramente, é realizada a segmentação inicial das imagens, separando os pixels
que representam os objetos dos pixels de fundo das imagens
(Seção III-A). Após a segmentação inicial, cada imagem foi
recortada de maneira que cada sub-imagem contivesse um
único objeto segmentado. Uma vez que este objeto pode
ser composto por um grupo de células agrupadas, o método
proposto (descrito na Seção III-E) é aplicado a fim de separálas adequadamente.
A. Segmentação das imagens
Inicialmente, as imagens são pré-processadas usando um
filtro Gaussiano com sigma = 5,0 a fim de reduzir o ruı́do,
inerente ao processo de aquisição das imagens [18].
A imagem pré-processada é então segmentada utilizando a
limiarização global de Otsu. O algoritmo de Otsu define um
valor de limiar que maximiza de maneira ótima a variância
entre as classes, que separa os pixels da imagem em pixels de
fundo e pixels de objetos, resultando em uma imagem binária
[19][20].
Métodos de segmentação por limiarização, como o método
de Otsu, não consideram a relação espacial entre os pixels e
fazem com que os algoritmos sejam fortemente afetados pelo

ruı́do. Esse problema é amenizado por meio da aplicação de
filtros espaciais na etapa de pré-processamento e, principalmente, por meio de operações de morfologia matemática. A
operação de abertura por área é capaz de eliminar objetos com
área inferior a um limiar predefinido, que neste trabalho foi
empiricamente definido como 300. A operação de reconstrução
morfológica é aplicada para preencher eventuais buracos presentes no interior dos objetos.
B. Transformada Watershed
A segmentação pelo método de Otsu em conjunto com
a filtragem morfológica é capaz de separar os pixels de
objetos dos pixels de fundo na imagem. Entretanto, esse tipo
de abordagem não é suficiente para segmentar corretamente
agrupamentos de células [19]. A Transformada Watershed é
uma técnica eficiente e muito utilizada para separar esse tipo de
estrutura [21]. A Transformada Watershed [8], [22] considera a
imagem de entrada como uma superfı́cie topográfica e simula
a inundação dessa superfı́cie a partir de cada um dos seus
mı́nimos regionais. Barragens são construı́das para impedir
que as águas provenientes de mı́nimos regionais distintos se
encontrem. As superfı́cies dos lagos formadas pelas barragens
representam as regiões segmentadas na imagem. O processo de
inundação termina quando toda a superfı́cie topográfica estiver
submersa, e apenas as superfı́cies dos lagos e as linhas das
barragens estiverem visı́veis.
Quando aplicada diretamente sobre o gradiente da imagem, a Transformada Watershed resulta, geralmente, em uma
imagem supersegmentada devido ao número excessivo de
mı́nimos regionais presentes no gradiente da imagem [23]. As
abordagens para solucionar o problema da supersegmentação
são organizadas em três categorias: (a) filtragem dos mı́nimos
regionais no gradiente da imagem [24]; (b) definição de
marcadores para os objetos para imposição de mı́nimos regionais [25], [26], [16]; (c) identificação e fusão dos objetos
supersegmentados [23], [27].
O uso de marcadores para os mı́nimos regionais é uma
técnica efetiva para reduzir o problema da supersegmentação
da transformada watershed [24]. Marcadores são definidos para
cada um dos objetos da imagem. O processo de inundação
partirá apenas desses marcadores. Definir marcadores únicos
para todos os objetos em uma imagem é uma tarefa difı́cil
[23]. Se algum objeto não receber um marcador ele pode ser
inundado pela aguá proveniente de uma região adjacente e
gerar um erro de subsegmentação, ou ainda ser inundado pelo
lago que representa o fundo da imagem e o objeto não ser
identificado. Caso algum objeto receba mais de um marcador
ele será supersegmentado e se alguma marcação for definida
fora do interior de algum objeto, será criado um artefato [2].
C. Transformada da Distância
A Transformada da Distância [28] é uma ferramenta útil
para determinar bons marcadores para a Transformada Watershed. A Transformada da Distância de uma imagem binária
I gera uma imagem em nı́veis de cinza, DT , em que, o valor
de todos os pixels p P I é definido de acordo com a menor
distância entre p e o fundo da imagem, F pIq conforme a
Equação 1.

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

DT ppq “ min k p ´ q k,
qPF pIq

✶✷✻

(1)

A imagem gerada, DT , corresponde a um mapa de
distâncias, em que os pixels de fundo possuem valor 0, e a
intensidade dos pixels de objeto aumenta conforme estes se
afastam da borda e se aproximam dos centros dos objetos.
A distância entre os pixels pode ser computada considerando
diferentes métricas, neste trabalho utilizou-se a distância Euclidiana.
D. Transformada H-máxima
Ao aplicar a Transformada da Distância sobre os objetos de
uma imagem binária, observa-se que componentes conectados
formados por agrupamentos de células resultam em múltiplos
picos na imagem transformada. Os máximos regionais (componentes cercados por pixels com intensidade menor) do mapa
de distância são bons marcadores para as células. Uma imagem
contendo apenas os máximos regionais de uma imagem I,
RM AXpIq, pode ser obtida a partir da Equação 2,
RMAXpIq “ I ´ HMAXh pIq,

(2)

em que HM AXh é a Transformada H-Máxima. Devido principalmente às irregularidades nas bordas dos objetos, ainda pode
ser possı́vel observar um número excessivo de máximos regionais, o que pode gerar artefatos e erros de supersegmentação.
A Transformada H-Máxima, HM AXh , remove máximos regionais com altura menor ou igual a h, e decrementa a altura
dos demais em h. HM AXh pode ser calculada reconstruindo
a imagem I após subtrair h dela mesma, conforme a Equação
3,
HMAXpIq “ I∆pI ´ hq,

(3)

em que ∆ é o operador de reconstrução morfológica. Dessa
forma, a Transformada H-Máxima filtra os máximos regionais
deixando apenas os mais relevantes para serem utilizados como
marcadores de células. A escolha do valor para o parâmetro h é
extremamente importante para o resultado da segmentação, valores muito baixos de h podem aumentar a quantidade de falsopositivos (artefatos e erros de supersegmentação), enquanto
valores muito altos podem elevar o número de falso-negativos
(células não identificadas e erros de subsegmentações).
E. Usando o Fecho Convexo para definir o valor de h
O método proposto neste artigo consiste em uma abordagem iterativa para a escolha do melhor valor de h para
a Transformada H-máxima, de acordo com um critério de
qualidade de segmentação baseado no fecho convexo dos
objetos segmentados. O critério escolhido foi a razão entre a
área de um objeto, Area, e a sua área convexa, AreaConvexa,
também conhecida como solidez (Equação 4):
Solidez “ Area{AreaConvexa,

(4)

A solidez permite estabelecer um critério simples e efetivo
para inferir a qualidade da segmentação de um agrupamento

de células. O valor da solidez pode variar entre 0 e 1. Valores
de solidez próximos de zero indicam que o objeto é composto
por um agrupamento de células, devido às concavidades decorrentes das regiões de contato entre elas. Ou seja, quanto maior
o número de concavidades no objeto, maior é a probabilidade
deste objeto ser um aglomerado de células e mais próximo de
0 será o valor da sua solidez. Já os valores de solidez mais
próximos de 1 indicam que existem poucas concavidades e,
portanto, que se trata de uma célula individual.
O método proposto deve ser aplicado sobre cada objeto
presente na imagem binária após a segmentação inicial (descrita na Seção III-A). Por isso, cada objeto presente na imagem
segmentada é recortado e processado individualmente. Inicialmente, cada imagem recortada possui apenas um objeto, que
pode ser um grupo de células subsegmentadas. Computa-se,
então, a solidez deste objeto, que será utilizada para mensurar
a qualidade da segmentação.
A seguir é apresentado o pseudocódigo do método
proposto para o cálculo do valor de h em cada recorte da
imagem binária contendo um único objeto:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

- PARA cada recorte FAÇA:
- h Ð 0;
- MELHOR SOLIDEZ Ð 0;
- MELHOR h Ð h;
- FAÇA:
Computar a Transformada da Distância;
Computar a Transformada H-Máxima;
Computar os Máximos Regionais;
Aplicar a Transformada Watershed (TW);
NUM OBJS Ð Núm. de objetos gerados pela TW;
SOLIDEZ Ð 0;
PARA cada Objeto da Transf. Watershed FAÇA:
SOLIDEZ Ð SOLIDEZ + Solidez(Objeto);
FIM-PARA;
SOLIDEZ Ð SOLIDEZ / Num. de fragmentos;
SE SOLIDEZ MAIOR SOLIDEZ:
MAIOR SOLIDEZ Ð SOLIDEZ;
MELHOR H Ð h;
FIM-SE;
h Ð h + 1;
- ENQUANTO NUM OBJS ą 1;
- RETORNE MELHOR H;
- FIM-PARA;

F. Validação
Após definir diferentes métodos para a segmentação
das células é necessário comparar quantitativamente esses
métodos. Para isso foram computados os ı́ndices de soma
normalizada de distâncias (NSD - normalised sum of distances
em inglês) definida na Equação 5,
NSDpI, Rq “

‰
i vIi ř

ř

Ri w ˚ Dpiq
i Dpiq

(5)

em que Dpiq é a distancia entre o pixel i e a borda do
objeto de referência. O valor 0 indica uma segmentação
perfeita enquanto 1 indica que não existe sobreposição entre
a célula segmentada e a célula de referência.
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A distância de Hausdorff representa a maior distância
mı́nima entre a borda dos objetos da imagem segmentada, I,
e da imagem de referência, R, conforme a Equação 6.
HausdorffpI, Rq “ max Dpiq : Si ‰ Ri

(6)

O resultado com valor 0 indica a perfeita associação entre
os objetos das imagens, porém, o ı́ndice não possui limite
superior [1].
Os erros de segmentação também foram contados, sendo
eles: erros de divisão (ou supersegmentação), em que uma
única célula foi dividida pelo método; (b) erros de fusão (ou
de subsegmentação), em que duas ou mais células foram
fundidas em uma única; (c) erro de adição, em que uma célula
foi identificada onde não existia; (d) erro de remoção, em que
uma célula deixou de ser ser identificada. Os códigos para a
realizar a validação foram obtidos juntamente com o conjunto
de imagens descrito na Seção IV-A [1].
IV.

(a)

R ESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados dos experimentos realizados utilizando um conjunto de imagens de células
disponı́vel publicamente e com ground-truth para a validação
e avaliação do método proposto e dos métodos que serão
comparados.
A. Conjunto de Dados
Para a realização dos experimentos foram utilizados dois
conjuntos de imagens desenvolvidos e disponibilizados por
Coelho et al. [1]1 . O primeiro conjunto de imagens é composto
por 50 imagens de células U2OS e foi denominado como
conjunto U2OS, o segundo conjunto é composto por 50
imagens de células NIH3T3 e foi denominado NIH3T3. Duas
imagens do conjunto U2OS e uma do conjunto NIH3T3 não
foram consideradas para os experimentos pois não apresentam
nenhuma célula em foco. Todas as células localizadas nas
imagens foram delineadas manualmente pelos próprios autores,
possibilitando a utilização das mesmas como ground-truth para
a validação de algoritmos de segmentação de células. A Figura
1 mostra uma imagem do conjunto de dados e a sua versão
delineada.
O método proposto foi aplicado sobre os dois conjuntos de
imagens descritos no parágrafo anterior, o U2OS e o NIH3T3.
Outros métodos de segmentação também foram avaliados,
sendo eles: a) segmentação por limiarização global de Otsu;
b) segmentação por limiarização global de Otsu seguido de
filtragem morfológica (Seção III-A); c) Transformada Watershed com os marcadores definidos nos Máximos Regionais
da Transformada da Distância; d) Transformada Wateshed após
filtrar os máximos Regionais da Transformada da Distância
com a Transformada H-máxima tradicional considerando h “
5. A Tabela I mostra os resultados das distâncias de Hausdorff
para todas as imagens para o conjunto H2.
Por meio dos resultados apresentados na Tabela I é possı́vel
verificar o impacto das diferentes estratégias de segmentação.
A etapa de filtragem morfológica aplicada sobre a imagem
1 Disponı́vel

em: http://murphylab.web.cmu.edu/data/2009 ISBI Nuclei.html

(b)

Figura 1: Uma das imagens utilizadas nos experimentos. (a)
Imagem original. (b) Imagem de referência delineada.

binária resultante da segmentação por limiarização de Otsu
resultou em valores melhores para a distância de Hausdorff,
entretanto não diminuiu o número de erros de subsegmentação.
A Transformada Watershed com marcadores extraı́dos diretamente dos Máximos Regionais da Transformada da Distância
geraram resultados piores devido ao número excessivo de
máximos regionais, gerando, dessa forma, uma imagem supersegmentada. A Transformada Watershed com marcadores
definidos após a filtragem do mapa de distâncias pela Transformada H-Máxima com o valor de h fixado em 5 resulta em uma
segmentação de melhor qualidade, consegue separar grande
parte dos agrupamentos de células existentes nas imagens
segmentadas pelo método de Otsu com filtragem morfológica,
e não gera supersegmentação excessiva. O método proposto
obteve resultados muito próximos ao da Transformada HMáxima com h = 5, isso se deve ao fato de ambos os
métodos acertarem na subdivisão de grande parte dos objetos
subsegmentados.
A maior vantagem do método proposto em relação ao
método com h fixo, é a qualidade das segmentações individuais, como pode ser observado nas Figuras 2 e 3. Nessas
figuras são mostrados os resultados da segmentação de grupos
de células pelos cinco métodos testados: (a) Otsu; (b) Otsu
seguido de filtragem morfológica; (c) Transformada Watershed
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Tabela I: Médias dos ı́ndices de validação obtidos após processar todas as imagens de cada conjunto com os métodos descritos.
O primeiro valor corresponde ao conjunto U2OS e o segundo ao conjunto HIH3T3.
Método

Otsu

Otsu +
Filtragem Morfológica

Transformada Watershed
Máximos Regionais

Transformada Watershed
- H-máxima (h = 5)

NSD
Hausddorf
Supersegmentação
Subsegmentação
Adição
Remoção

0,20 / 0,37
19,02 / 23,44
2,38 / 1,80
3,06 / 2,41
3,69 / 3,63
2,00 / 24,12

0,16 / 0,32
17,68 / 22,14
2,06 / 1,02
3,08 / 2,43
2,33 / 2,47
2,21 / 24,12

0,79 / 0,76
43,27 / 33,41
25,63 / 16,55
0,77 / 0,73
7,48 / 12,94
3,60 / 27,14

0,14 / 0,32
14,12 / 20,68
2,54 / 1,14
1,15 / 1,80
2,63 / 3,10
2,25 / 24,12

Transformada Watershed
H-Máxima Variável
(nosso método)
0,19 / 0,34
16,53 / 20.82
3,85 / 2.08
1,06 / 1.45
2,90 / 3,63
2,42 / 24,29

sobre os Máximos Regionais da Transformada da Distância;
(d) Transformada H-Máxima com h = 5 após Transformada
da Distância e (e) Transformada H-Máxima com h definido
pelo método proposto. Na Figura 2, o método proposto chegou
ao valor h “ 32 e é possı́vel observar que, apesar do
número de objetos resultante ser o mesmo, a linha separando
as duas células está mais próxima do real limite entre elas.
Nessa mesma imagem é possı́vel observar a subsegmentação
do método de Otsu e a supersegmentação na Transformada
Watershed sobre a Transformada da Distância sem filtragem
dos Máximos Regionais. Na Figura 3 o método proposto
encontrou um número mais adequado de objetos com o valor
de h = 2 do que com o valor fixo de h “ 5.

Figura 3: Resultado dos métodos de segmentação para um
objeto: (a) Objeto supersegmentado pela método de Otsu; (b)
Imagem supersegmentada pela Transformada da Watershed
usando os máximos regionais da Transformada da Distância;
(c) Imagem não segmentada corretamente mesmo filtrando os
máximos regionais com a Transformada H-Máxima com h
= 5; (d) Imagem segmentada corretamente usando o método
proposto, que encontra o valor h = 2.

para a aplicação da Transformada Watershed com o objetivo
de segmentar agrupamentos de células em imagens de microscopia.
Figura 2: Resultado dos métodos de segmentação para um
objeto: (a) Objeto supersegmentado pela método de Otsu; (b)
Imagem supersegmentada pela Transformada da Watershed
usando os máximos regionais da Transformada da Distância;
(c) Imagem segmentada corretamente filtrando os máximos
regionais com a Transformada H-Máxima com h = 5; (d)
Imagem segmentada corretamente usando o método proposto,
que encontrou o valor h = 34 gerando uma linha de separação
mais exata entre as células.

V.

C ONCLUS ÃO

Este trabalho apresentou um novo método para escolha do
valor de h para a Transformada H-máxima. A transformada
H-máxima é utilizada para filtrar os máximos regionais na
Transformada da Distância de um objeto em uma imagem
binária. Os máximos regionais são utilizados como marcadores

O método proposto neste artigo difere dos demais métodos
para filtragem de máximos regionais pois: (a) computa um
valor diferente de h para cada objeto na imagem binária; (b)
estabelece um critério simples e efetivo baseado na solidez dos
objetos segmentados pela Transformada Watershed para inferir
o melhor valor de h para a Transformada H-máxima.
Uma das principais contribuições deste novo método é a
definição de um critério objetivo para a escolha do valor do
h. É importante observar que nos experimentos envolvendo
a filtragem dos máximos regionais com a Transformada Hmáxima convencional, o valor de h foi definido empiricamente,
sendo necessário passar pela etapa de validação para se conhecer o melhor valor. No método proposto o melhor valor
de h é definido baseado apenas na imagem a ser processada,
o que traz uma enorme vantagem, já que na grande maioria
das aplicações reais que envolvem segmentação de células, um
conjunto de imagens com ground-truth não está disponı́vel.
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Quando comparado com outros métodos de segmentação
de células, o método proposto se mostrou mais eficiente do
que os métodos de segmentação baseados apenas nas intensidades dos pixels das imagens como o algoritmo de Otsu.
Quando comparado com o método que utiliza a Transformada
H-Máxima original, o método apresenta melhora sutil nos
ı́ndices de validação, porém quando observa-se a qualidade
das segmentações visualmente, nota-se que a linha criada para
dividir as células está mais bem posicionada, algo semelhante
com o que acontece com o método proposto por [15].
Os trabalhos futuros incluem: a) refinar o método proposto,
principalmente para lidar com células e objetos com baixa
circularidade; b) testar o método proposto em outros conjuntos
de imagens; c) testar outros critérios, além do fecho-convexo,
para determinar o melhor valor de h; d) Investigar outros
ı́ndices de validação de segmentação.
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Machado. Morphological Image Processing. In Qiang Wu, Fatima A.
Merchant, and Kenneth R. Castleman, editors, Microscope Image Processing, chapter 8, pages 113–157. Academic Press, Burlington, 2008.
Yue Huang, Xuezhi Sun, and Guangshu Hu. An automatic integrated
approach for stained neuron detection in studying neuron migration.
Microscopy research and technique, 73(2):109–18, feb 2010.
Serge Beucher and Fernand Meyer. The morphological approach to
segmentation: the watershed transformation. Optical Engineering-New
York-Marcel Dekker Incorporated-, 34:433–433, 1992.
Gang Lin, Umesh Adiga, Kathy Olson, John F Guzowski, Carol A
Barnes, and Badrinath Roysam. A hybrid 3d watershed algorithm incorporating gradient cues and object models for automatic segmentation of
nuclei in confocal image stacks. Cytometry Part A, 56(1):23–36, 2003.
Qiang Wu, Fatima A. Merchant, Kenneth R. Castleman, Roberto A.
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Universidade Federal do Paraná
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Abstract—The iris is considered as the biometric trait with
the highest unique probability. The iris location is an important
task for biometrics systems, affecting directly the results obtained
by specific applications such as iris recognition, spoofing and
contact lenses detection, among others. This work presents a
comparison of texture and shape descriptors for iris location
using a sliding window approach throughout the periocular
image, i.e., the location is a single bounding box on the iris.
Here we use common feature descriptors, such as: Histogram of
Oriented Gradients (HOG) for shape features; Gray Level Cooccurrence Matrix (GLCM) and Local Binary Patterns (LBP)
for texture features. Once described the window location is done
by the Support Vector Machines (SVM) classifier. Experimental
results using the IIIT-D Contact Lens Iris Database show that
HOG descriptors performs best, achieving 98.1% and 97.3%
of accuracy in images obtained by Vista and Cogent Sensors,
respectively.
Index Terms—Iris location; Gray level co-occurrence matrix;
Local Binary Patterns; Histogram of Oriented Gradients; Support Vector Machines.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas biométricos têm provido um significativo
avanço na identificação e autenticação de pessoas, exercendo um importante papel na segurança pessoal, nacional
e global [1]. Na biometria, a ı́ris aparece como uma das
principais caracterı́sticas biológicas, pois permanece imutável
ao passar do tempo e é única para cada pessoa [2]. Além
disso, o processo de identificação não é invasivo, ou seja,
não há a necessidade de contato fı́sico com a ı́ris para que
a imagem seja obtida e analisada [3]. Na Figura 1(a), a ı́ris
pode ser observada, assim como as demais estruturas de um
olho humano.
Neste contexto, a localização da ı́ris é uma tarefa importante em sistemas de reconhecimento, autenticação e
identificação [4]. Localizar a ı́ris pode ser um dos passos
iniciais para a operação de tais sistemas e, consequentemente,
influenciar diretamente o desempenho deles [5], [6]. Neste
trabalho, por localização de ı́ris entende-se a sua delimitação
por uma única bounding box como ilustra a Figura 1(b).
Poderia-se também melhor segmentá-la como cı́rculo (em
azul na Figura 1(b)), mas este não é o foco deste trabalho.
Sendo assim, encontram-se na literatura relevantes pesquisas
e métodos computacionais que realizam a localização da ı́ris.
Daugman [6] propôs um método para localização da ı́ris que
utiliza um operador de identificação de bordas circulares. Esse

Íris

Pupila Esclera

(a)

(b)

Figura 1. (a) Olho humano e suas principais estruturas; (b) Localização
manual da ı́ris através de uma bounding box e de um cı́rculo.

operador considera a geometria circular da ı́ris para encontrar
a posição correta, maximizando a derivada parcial em relação
ao raio.
Wildes [5] apresentou um algoritmo para localizar a ı́ris
por meio da detecção de bordas e a transformada de Hough.
Primeiramente, a ı́ris é isolada usando filtros gaussianos.
Então, a transformada de Hough é aplicada e, assim, obtém-se
as regiões que melhor se encaixam em um cı́rculo, de acordo
com um critério definido.
Tisse et al. [7] apresentam uma modificação do algoritmo
de Daugman [6]. Esta abordagem faz uso da transformada
de Hough em uma decomposição de gradiente, a fim de encontrar uma aproximação do centro da pupila. Posteriormente,
o operador de Integro Differential é aplicado para localizar os
limites da ı́ris.
Outra abordagem de localização de ı́ris foi proposta por
Sung et al. [8], que consiste em utilizar métodos tradicionais,
tais como equalização de histograma e filtros passa-baixa, a
fim de encontrar os limites da ı́ris.
Rodrı́guez & Rubio [9] empregaram duas estratégias para
localizar o contorno interno e externo da ı́ris. Para localizar
o contorno interno, foi utilizado o operador proposto por
Daugman [6]. Para determinar o contorno externo, são detectados três pontos, que representam os vértices de um triângulo
definido em uma circunferência. Essa circunferência modela
os limites da ı́ris.
Alvarez-Betancourt & Garcia-Silvente [10] apresentaram
um método de localização de ı́ris baseado na detecção de
limites circulares. A abordagem proposta baseia-se na análise
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de aproximações de gradiente em pontos de interesse usando
o operador majoritário QMA-OWA [11].
No método proposto por Cui et al. [12], a imagem é
primeiramente realçada e o ruı́do é removido através de um
método de Dual-threshold e Morfologia Matemática. Posteriormente, a região da ı́ris é localizada por meio da transformada
de Hough e o método dos mı́nimos quadrados.
Zhou et al. [13] propuseram um método para localização
da ı́ris baseado em Vector Field Convolution (VFC), que é
utilizado a fim de estimar a localização inicial da ı́ris. O
resultado final é obtido usando-se o algoritmo proposto por
Daugman [6].
Zhang et al. [14] fez uso de um método de Momentum
baseado em Level Set Segmentation para localizar as bordas da
pupila. Por fim, também foi utilizado o método de Daugman
para localizar a ı́ris.
Como demonstrado acima, vários trabalhos na literatura
propuseram a localização da ı́ris buscando um cı́rculo que
bem a delimite, pois em diversas aplicações é necessário
realizar a normalização da ı́ris. A normalização consiste em
transformar a região circular da ı́ris do espaço Cartesiano para
um espaço de coordenadas Polares de forma que a ı́ris fique
representada por uma retângulo. Geralmente as representações
e caracterı́sticas são extraı́das a partir desta última imagem.
Com o crescente sucesso do uso de técnicas de aprendizado
em profundidade (deep learning) e redes de convolução em
problemas de visão computacional [15], [16], [17], tornou-se
interessante também em problemas de biometria relacionados
a ı́ris (além de faces), o uso de toda a região da ı́ris, sem a
necessidade da normalização ou prévia delimitação da ı́ris.
Neste sentido, este trabalho tem por objetivo apresentar um
estudo comparativo de descritores de textura e forma, aplicados na localização da ı́ris. Para isso, foi utilizada a abordagem
de janelas deslizantes (sliding window), bem conhecida pelo
método de detecção de faces de Viola & Jones [18], [19].
A localização da ı́ris é uma tarefa desafiadora, pois a
aquisição das imagens ocorre com diferentes equipamentos
e iluminações, assim como variações de translação, rotação e
escala [2]. Entretanto, a ı́ris apresenta uma estrutura comum,
seguindo padrões de textura, forma e orientações de bordas.
Caracterı́sticas de textura e forma podem ser descritas por
operadores como Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM),
Local Binary Patterns (LBP) e Histogram of Oriented Gradients (HOG), permitindo que a estrutura da ı́ris seja localizada
por um classificador. Os experimentos são realizados na base
de imagens IIIT-D Contact Lens Iris [20]. Os resultados
reportados demonstram que a técnica de janelas deslizantes
é promissora para a localização da região da ı́ris.
O restante do artigo está organizado da seguinte maneira.
Na Seção II, são apresentados os descritores de textura e forma
utilizados como caracterı́sticas pela abordagem de janelas
deslizantes para localizar a ı́ris. Os experimentos realizados
neste trabalho são apresentados e discutidos na Seção III, além
de introduzir a base de imagens utilizada e a maneira que tal
base foi usada no aprendizado dos métodos estudados. Por
fim, as conclusões são abordadas na Seção IV.
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II. D ESCRITORES DE T EXTURA E F ORMA
Mesmo com a influência causada pelos diferentes equipamentos, assim como variações de iluminação e pose, a ı́ris
apresenta uma estrutura comum nas mais variadas classes de
imagens, seguindo um padrão de textura e forma. Sendo assim, foram utilizados diferentes descritores de caracterı́sticas,
aplicados à localização da ı́ris.
Caracterı́sticas de textura foram extraı́das por meio de
GLCM e LBP. As caracterı́sticas de forma foram descritas
utilizando HOG. A extração de caracterı́sticas tem a finalidade
de reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada e, assim,
permite que a estrutura da ı́ris seja identificada por um
classificador. Neste trabalho, o classificador Support Vector
Machine (SVM) foi utilizado.
Em sequência, os descritores de caracterı́sticas GLCM, LBP
e HOG são brevemente abordados, além de como eles foram
utilizados neste trabalho.
A. Gray level co-occurrence matrix (GLCM)
Entre as técnicas disponı́veis para a representação de textura, o GLCM tem sido uma das mais utilizadas, obtendo bons
resultados para vários tipos de problemas [21]. Este método
calcula a matriz de co-ocorrência de cada imagem, de modo a
representar a frequência com que um pixel i, com certa intensidade, ocorre em relação a outro pixel j a uma distância d e
orientação θ [22]. Assim, medidas de diferentes propriedades
podem ser fornecidas. De acordo com os elementos da matriz
de co-ocorrência, a GLCM normalizada é definida segundo a
Equação 1.
Ii,j
f (i, j) = PG−1
i,j=0 (Ii,j )

(1)

onde i é o número da linha e j número da coluna da GLCM,
G representa o número de nı́veis de cinza e I(i, j) define cada
elemento da matriz.
Nesse trabalho, cinco propriedades foram extraı́das e utilizadas como caracterı́sticas, sendo elas: contraste, dissimilaridade, homogeneidade, energia e correlação. Essas propriedades são descritas da seguinte maneira:
contraste =

G−1
X

i,j=0

dissimilaridade =

(i − j)2 f (i, j)

G−1
X

|i − j|f (i, j)

(3)

f (i, j)
1
+
(i − j)2
i,j=0

(4)

i,j=0

homogeneidade =

energia =

(2)

G−1
X

G−1
X

(f (i, j))2

(5)

i,j=0

correlação =

G−1
X

(i − µi )(j − µj )f (i, j)
σi σj
i,j=0

(6)
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Nos experimentos realizados para localização da ı́ris, foram
testados diferentes valores de distância (d), assim como diferentes ângulos (θ). A melhor configuração encontrada foi com
d = 1 e os ângulos θ = 0, θ = 45, θ = 90 e θ = 135.
Considerando as cinco propriedades descritas acima, obtêmse um vetor com 20 caracterı́sticas.
B. Local Binary Patterns (LBP)
O LBP foi primeiramente proposto por Ojala et. al [23]
e consiste em um operador de extração de caracterı́sticas de
textura. Neste método, cada pixel da imagem recebe um rótulo,
representado por um número binário. A atribuição desse rótulo
é calculada por meio da vizinhança do pixel analisado (pixel
central). Sendo assim, cada vizinho que possuir um valor de
intensidade maior ou igual ao pixel central, será marcado com
o dı́gito binário 1. Caso contrário, será marcado com o dı́gito
binário 0. Por fim, os resultados são combinados e o valor
decimal do número binário gerado é considerado o valor LBP
para aquele pixel analisado. A Figura 2 ilustra esse processo.
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reduzir o tamanho do vetor de caracterı́sticas, pois baseiam-se
no fato de que alguns padrões binários ocorrem mais comumente do que outros. Um padrão binário local é considerado
uniforme se o ele possuir, no máximo, duas transições de bits
(0 para 1 ou vice versa). Por exemplo, os padrões 00000000 (0
transições), 01110000 (2 transições) e 11001111 (2 transições)
são uniformes, enquanto os padrões 11001001 (4 transições)
e 01010010 (6 transições) não são uniformes.
Foram testadas diferentes configurações de operadores LBP.
A que apresentou um dos melhores resultados foi o LBP
uniforme, onde apenas os padrões uniformes são utilizados e
todos os padrões restantes são rotulados com um único rótulo.
Para essa abordagem, foi utilizado raio R = 1 e P = 8,
gerando um vetor de caracterı́sticas com 59 elementos.
C. Histogram of Oriented Gradients (HOG)
O HOG é um descritor de caracterı́sticas utilizado em
visão computacional para a detecção de objetos. O método
quantifica as ocorrências de orientação do gradiente em regiões
de uma imagem, extraindo informações da forma dos objetos
e negligenciando a cor e tamanho [24]. A Figura 4 ilustra uma
imagem descrita por HOG.

10111100

Figura 2. Um exemplo do operador LBP original.

Uma das limitações do operador LBP original consiste
no pequeno tamanho da vizinhança e, assim, não conseguir
detectar as caracterı́sticas dominantes em estruturas de maior
escala. Para resolver este problema, o operador foi estendido
para lidar com vizinhanças maiores. Utilizando vizinhanças
circulares e interpolando bilinearmente os valores de pixels, é
permitido definir o raio e o número de pixels na vizinhança [5].
A Figura 3 apresenta um exemplo dessa abordagem alternativa
do operador LBP, onde (P, R) representa uma vizinhança de
P pontos em um cı́rculo de raio R.

(P=8, R=1.0)

(P=12, R=1.5)

(P=16, R=2.0)

Figura 3. Extensão do operador LBP.

O operador LBPP,R gera 2P padrões binários que são
formados através dos P pixels da vizinhança. No entanto, há
uma outra extensão do operador original que são os padrões
uniformes. Esses padrões uniformes podem ser utilizados para

Figura 4. Exemplo de imagem descrita por HOG.

Em nosso trabalho, cada janela é dividida em células com
o tamanho de 8 × 8 pixels. Para cada célula, os gradientes
horizontais e verticais em todos os pixels são calculados.
Assim, são obtidas as orientações e magnitudes de gradiente.
As orientações do gradiente são então quantificadas em nove
direções.
A fim de se evitar efeitos de variação de iluminação e
contraste, os histogramas de todas as células sobre blocos
(2 × 2 células) são normalizados. O vetor de caracterı́sticas
de HOG que descreve cada janela da ı́ris é então construı́do
concatenando os histogramas de células normalizadas para
todos os blocos. Finalmente, um vetor de caracterı́sticas (2 × 2
blocos × 8 células × 9 orientações) é obtido para descrever
cada janela candidata de ı́ris.
III. E XPERIMENTOS
Nesta seção, apresenta-se os experimentos realizados neste
trabalho. Inicialmente, descreve-se a base de imagens usada
nos experimentos. Em seguida, é apresentada a organização
das imagens para aprendizado. Por fim, os resultados obtidos
são descritos e discutidos.
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A. Base de Imagens
Para realizar os experimentos deste trabalho, foi utilizada a
base de imagens IIIT-D Contact Lens Iris [20]. Essa base é
composta por 6570 imagens, pertencentes a 101 indivı́duos.
Figura 7. Exemplos de janelas negativas.

Figura 5. Exemplos de imagens da base IIIT-D Contact Lens Iris.

Foram utilizadas três classes de imagens para a composição
da base: imagens da região periocular de indivı́duos que
não utilizam lentes de contado, indı́viduos que utilizam letes
de contado transparentes e idivı́duos que utilizam lentes de
contato com textura colorida. Para as lentes coloridas, foram
aplicadas quatro cores: azul, cinza, cor de avela e verde. Com o
intuito de estudar o efeito do dispositivo de captura da imagem,
foram utilizados dois tipos de sensores de ı́ris: Cogent CIS
202 Dual Iris Sensor e Vista FA2E Single Iris Sensor. Foram
capturadas pelo menos 5 imagens de cada classe de ı́ris em
cada categoria de lente para os dois sensores [20]. A Figura 5
ilustra alguns exemplos de imagens que compõem a base IIITD Contact Lens Iris.
B. Configuração Experimental
A base de imagens IIIT-D foi manualmente anotada, a fim
de ser utilizada no aprendizado dos métodos abordados. Para
o treinamento, foram separadas 3000 imagens, sendo 1500
de cada sensor (Vista Sensor e Cogent Sensor). As demais
imagens (3570) foram deixadas para o conjunto de testes.
É importante ressaltar que não existem imagens do mesmo
indivı́duo em ambos os conjuntos.
A janela contendo a região da ı́ris é extraı́da de cada
uma dessas imagens de treinamento para compor os exemplos
de janelas positivas. Também são extraı́das, das imagens de
treinamento, janelas contendo regiões que estão totalmente
fora na região da ı́ris ou que tem razoável intersecção com
a janela que delimita a ı́ris. Tais regiões são consideradas as
janelas negativas, e estão em uma proporção de 10 janelas
negativas para cada janela positiva. As Figuras 6 e 7 ilustram,
respectivamente, exemplos de janelas positivas e negativas
utilizadas para o treinamento dos métodos estudados.

Figura 6. Exemplos de janelas positivas.

A partir destes exemplos de janelas positivas e negativas,
o classificador SVM é treinado, usando um kernel linear e a

constante C determinada por grid-search na base de treinamento. O SVM foi primeiramente apresentado por Vladimir
Vapknik [25], sendo um dos métodos de classificação mais
utilizados nos últimos anos [26], [27]. Para encontrar a fronteira de decisão, o SVM minimiza o limite superior do erro de
generalização, que é obtido ao maximar a distância da margem
dos dados de treinamento.
Para realizar a localização da ı́ris, em cada imagem de
teste é aplicada a abordagem de janelas deslizantes com
diferentes escalas. Adotamos como escala canônica (razão 1),
janelas com tamanho de 50 × 50 pixels. A partir desta escala,
utilizamos 6 escalas inferiores e outras 8 superiores por um
fator de 5%. De fato, sempre usamos a janela com 50 × 50
pixels, mas o fator de escala é aplicado ao redimensionar a
imagem de entrada para tamanhos maiores (escala reduzida)
ou menores (escala aumentada).
Através dessa abordagem, é verificada qual região da imagem apresenta maior similaridade com a ı́ris, através da
fronteira de decisão gerada pelo SVM. Isso significa que a
janela que apresentar maior resposta positiva será considerada
como a melhor localização para a ı́ris. A Figura 8 mostra
exemplos de ı́ris localizadas por meio de modelos GLCMSVM, LBP-SVM e HOG-SVM.

(a)

(b)

(c)

Figura 8. Exemplos de localização de ı́ris obtidas nos experimentos. (a)
Modelo GLCM-SVM; (b) Modelo LBP-SVM; (c) Modelo HOG-SVM.

C. Resultados
Os testes foram realizados em 1570 imagens capturadas
pelo Vista Sensor e em 2000 imagens capturadas pelo Cogent Sensor. Os três descritores de caracterı́sticas abordados
anteriormente foram testados.
A fim de analisar os resultados, foram calculadas as métricas
Coeficiente de Jaccard, False Negative Rate e Acurácia,
definidas em função das áreas das janelas detectada e alvo
(desejada) e de Falsos Positivos (FP), Falsos Negativos (FN),
Verdadeiros Positivos (VP) e Verdadeiros Negativos (VN).
Então, as métricas são calculadas da seguinte maneira:
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Jaccard

=

False Negative Rate =
Acurácia =

✶✸✹

(D ∩ A)/(D ∪ A),
FN
,
(F N + V P )
(V P + V N )
V P + V N + FP + FN)

onde D está para a área da janela detectada pelo método e A
para a janela desejada ou alvo.
As Tabelas I e II apresentam os resultados alcançados nas
imagens capturadas através do Vista Sensor e Cogent Sensor,
respectivamente. Além disso, também é mostrado o Desvio
Padrão (σ) calculado para cada uma das médias.
TABELA I
R ESULTADOS OBTIDOS EM IMAGENS DO V ISTA S ENSOR
Métrica

GLCM

σ

LBP

σ

HOG

σ

Jaccard (%)
False Neg. Rate (%)
Acurácia (%)

85,3
13,1
94,5

4,3
5,9
4,1

86,4
12,8
95,3

3,2
5,4
3,3

93,8
5,3
98,1

3,1
3,0
1,2

Figura 9. Curvas do Coeficiente de Jaccard com imagens obtidas pelo Vista
Sensor.
.

TABELA II
R ESULTADOS OBTIDOS EM IMAGENS DO C OGENT S ENSOR
Métrica

GLCM

σ

LBP

σ

HOG

σ

Jaccard (%)
False Neg. Rate (%)
Acurácia (%)

78,5
22,3
92,7

5,6
7,9
5,1

82,8
20,2
94,6

3,9
7,4
3,5

91,2
8,7
97,3

3,4
5,8
1,2

TABELA III
C OMPARAÇ ÃO COM OUTROS M ÉTODOS DE LOCALIZAÇ ÃO DA ÍRIS (%) EM
DIFERENTES BASES

Método

Acurácia (%)

Daugman [6]
Wildes [5]
Tisse et al. [7]
Rodrı́guez & Rubio [9]
Cui et al. [12]
Li et al. [28]
Zhou et al. [13]
Alvarez-Betancourt &
Garcia-Silvente [10]
Zhang et al. [14]

97,3
95,1
96,3
98,0
98,4
98,1
98,8

Nosso (Vista Sensor)
Nosso (Cogent Sensor)

98,1
97,3

98,0
98,5

A abordagem que extrai caracterı́sticas com HOG apresentou os melhores resultados, atingindo 98,1% de acurácia nas
imagens obtidas pelo Vista Sensor e 97,3% nas imagens obtidas pelo Cogent Sensor. A Tabela III mostra uma comparação,
por meio da medida de acurácia, com outros trabalhos que
abordam a localização da ı́ris. É importante ressaltar que a
base de imagens utilizada em nosso trabalho não é a mesma
usada pelos trabalhos encontrados na literatura.
As Figuras 9 e 10 apresentam gráficos que mostram o
comportamento da curva do Coeficiente de Jaccard para os

Figura 10. Curvas do Coeficiente de Jaccard com imagens obtidas pelo
Cogent Sensor
.

três operadores de extração de caracterı́sticas (GLCM, LBP e
HOG). Neste gráfico, analisa-se o percentual de imagens que
atingiram cada medida de Jaccard. Assim, é possı́vel observar
que a utilização de HOG como descritor de caracterı́sticas
mostrou-se como a melhor alternativa, dentre as analisadas,
já que nenhuma das imagens testadas reportou um valor de
Jaccard menor que 85% para as imagens do Vista Sensor e
menor que 60% para as imagens do Cogent Sensor.
A utilização do descritor HOG apresenta vantagens em
seu desempenho principalmente pelo fato de evitar efeitos de
variação de iluminação e contraste, através da normalizalção
dos histogramas gerados.
IV. C ONCLUS ÕES
A localização da iris é uma tarefa importante em aplicações
especı́ficas tais como reconhecimento de ı́ris, detecção de
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Spoofing e Liveness, bem como em detecção de lentes de
contato, entre outras. Localizar a ı́ris pode ser um dos passos
iniciais para a operação de tais sistemas, podendo assim
influenciar seus resultados.
Neste trabalho, foram avaliados descritores de textura e
forma aplicados na localização da ı́ris baseada em janelas
deslizantes. Foram avaliados os descritores de caracterı́sticas
GLCM, LBP e HOG, usando apenas o classificador SVM.
Os experimentos foram realizados na base de imagens IIITD Contact Lens, onde observou-se que o modelo HOG-SVM
alcançou os melhores resultados, atingindo 98,1% e 97,3%
de acurácia para os sensores Vista e Cogent Sensor, respectivamente. Tais resultados são promissores e comparáveis aos
resultados encontrados na literatura. Entretanto, os experimentos não foram realizados nas mesmas bases utilizadas pelos
trabalhos da literatura.
Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar a acurácia
alcançada nos métodos analisados, usando descritores baseados em deeplearning. Além disso, pretende-se testar o método
com outras bases de imagens, assim como analisar o impacto
que a localização da ı́ris exerce em sistemas de reconhecimento
de ı́ris, Spoofing, Liveness, e detecção de lentes de contato.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), pelo apoio financeiro
concedido para a realização deste trabalho e ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq
- Processos # 307010/2014-7 & 428333/2016-8).
R EFER ÊNCIAS
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Abstract—The iris is considered, in some situations, as the
most important biometric trait for having the highest unique
probability. The applications using the iris as a biometric depend
mainly on the iris segmentation which accuracy which is not
well solved for uncontrolled enviroments. In this paper, we
describe an approach that uses Convolutional Neural Networks
for occular iris segmentation in biometrics systems. The transfer
learning from street segmentation and fine-tunning on this
specific applicaiton is also used. The pre-trained model ImageNet
and the architecture FCN8s were combined, yielding a promissing
segmentation module when comparing its effectivness to the
best found in the literature. The proposed method achieved a
segmentation error of 0.82% and accuracy of 99, 17% in the
NICE.I database (subset from UBIRIS.v2), which are the best
so far found in the literature, i.e., a new state-of-the-art for this
database.

I. I NTRODUÇ ÃO
A identificação de indivı́duos, com base em suas caracterı́sticas fı́sicas, possui grau de confiabilidade superior em
comparação com outros meios de identificação, como o uso
senhas por exemplo. Diversas caracterı́sticas do corpo humano
podem ser utilizadas para este fim. Dentre essas caracterı́sticas,
estão a face, voz, anatomia das mãos, impressões digitais,
forma de andar, orelhas, ı́ris, esclera, retina, arcada dentária,
nariz, dentre outras. Entretanto, as caracterı́sticas presentes na
ı́ris humana a tornam uma das mais representativas e segura
modalidade biométrica [1]–[6].
Um sistema biométrico automatizado para reconhecimento
de ı́ris, conforme descrito em [7], é composto de alguns
passos fundamentais para seu correto funcionamento. Esse
sistema geralmente é dividido em 5 (cinco) passos: Aquisição
das imagens, segmentação da ı́ris, normalização, extração de
caracterı́sticas e o matching. O foco deste artigo será voltado
apenas para a segmentação, pois é o passo mais desafiador
e crucial em um sistema biométrico. A segmentação consiste
em localizar e isolar a ı́ris do restante da imagem. Caso a
segmentação falhar ou ocorrerem erros, os passos posteriores
são prejudicados e o desempenho do sistema biométrico é
afetado [7]–[9].
No olho humano, a ı́ris é a região texturizada capaz de
distinguir os indivı́duos com alto grau de unicidade. Os limites
interno e externo da ı́ris, correspondem respectivamente à
pupila e à esclera. As partes superiores e inferiores da ı́ris

sofrem oclusão pela presença das pálpebras e dos cı́lios
(ruı́dos). A segmentação visa localizar e separar corretamente
a ı́ris desses ruı́dos e do restante da imagem, por isso, a
correta segmentação é a tarefa mais desafiadora de um sistema
biométrico [10], [11].
Diversas técnicas para segmentação de ı́ris são reportadas
na literatura. Dentre essas técnicas, o uso de uma abordagem
geométrica foi inicialmente proposta por Daugman [2], onde
um operador integro-diferencial foi usado para aproximar os
limites internos e externos da ı́ris. Esse operador gera a saı́da
{x, y, r}, onde x, y são as coordenadas do centro da pupila
e da ı́ris, e r é o raio correspondente a ambas. Normalmente
detecta-se primeiro a pupila, e em seguida a ı́ris [12], [13].
A Transformada de Hough modificada funcionava de forma
similar. Em Liu et. al., [14], primeiro são detectados, com
uma ordem de detecção reversa, os limites externos da ı́ris
(ı́ris e esclera), e em seguida os limites internos (ı́ris e
pupila). Dentro da região da ı́ris, os pontos de bordas ruidosos são reduzidos por meio da eliminação de pixels com
nı́vel de intensidade extremamente alto/baixo, de acordo com
um threshold (limite) definido. Proença & Alexandre, [15]
propuseram a segmentação de imagens da ı́ris em ambientes
não controlados. Essa segmentação consiste em classificar
cada pixel da imagem como pertencente a um grupo, com
base nas coordenadas e distribuição de intensidade desses
pixels. O agrupamento é feito por um algoritmo chamado
Fuzzy K-means. Em seguida, o detector de bordas de Canny
é aplicado na imagem com os pixels agrupados, gerando um
mapa de bordas. A Transformada Circular de Hough é usada
para detectar as bordas correspondentes aos contornos da ı́ris.
Podder et. al., [16] removem os ruı́dos (cı́lios e pálpebras), que
atrapalham o desempenho dos sistemas de reconhecimento,
aplicando uma técnica de supressão radial máxima. O detector
de bordas de Canny é aplicado na imagem para facilitar a
detecção dos limites da ı́ris e da pupila pela Transformada de
Hough. Vera et, al., [17] utilizam um sistema embarcado para
para segmentar a ı́ris, onde a imagem da ı́ris é binarizada com
base em seu histograma, com o intuito de separar a pupila.
As bordas da pupila e da ı́ris são detectadas com o uso do
operador de Canny e da Transformada Circular de Hough.
Contornos Ativos Geodésicos (GAC) foram utilizados por
Shah & Ross [18] para segmentar a ı́ris a partir de estruturas
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circundantes. Esses GAC combinam minimização de energia
com contornos ativos baseados em evolução de curvas e são
comumente utilizados para segmentação de imagens médicas.
No caso da ı́ris, a imagem primeiramente passa por uma
suavização, com um filtro de média em duas dimensões (2D).
A imagem suavizada é binarizada, resultando em uma imagem
com a pupila. A partir do ponto central e do raio da pupila,
os contornos internos e externos da ı́ris são aproximados de
acordo com o uso dos coeficientes das séries de Fourier. A
textura da ı́ris, contribui para determinar seus limites, sendo
influenciada pelas propriedades globais e locais da imagem.
Em Chan & Vese [19] contornos ativos sem bordas segmentam
as regiões da ı́ris em dois arcos (esquerdo e direito). As
pálpebras são detectadas por meio da intensidade de cores
(RGB) de cada pixel, dentro dos arcos pertencentes à ı́ris, de
acordo com uma heurı́stica que usa um mapa de distância
de cores. Duas sementes, uma à esquerda e outra à direita
de cada arco da ı́ris são usadas para representar a região da
esclera. As coordenadas dessas sementes são definidas pelas
coordenadas {x, y} centrais e o raio da ı́ris. Na proposta
de Pundlik et. al., [9] diferentes nı́veis de intensidade da
imagem são usados para segmentar as regiões da ı́ris. Primeiro,
as reflexões são removidas na etapa de pré-processamento e
informações de textura são calculadas conforme a variação
de intensidade em uma vizinhança do pixel. Um mapa de
probabilidades é gerado para atribuir o pixel a uma região de
textura. Esse mapa de probabilidades é usado para binarizar
a imagem, por meio de cortes gráficos, separando os pixels
pertencentes aos cı́lios. As regiões da ı́ris são estimadas usando
a intensidade dos tons de cinza combinadas com operações
morfológicas e refinadas por elipses.
Redes Neurais Convolucionais ou Convolutional Neural Network - (CNN/ConvNet) são modelos computacionais
com várias camadas, que tem a capacidade de aprender
representações a partir de um conjunto de amostras de treinamento [20]. Após esse aprendizado, as CNNs podem fazer
previsões em outras amostras a fim de reconhecê-las. O uso
de CNNs tem permitido a obtenção de resultados do estadoda-arte em diversos problemas de visão computacional como
segmentação, reconhecimento e classificação em aplicações de
biometria, imagens médicas, sistemas de segurança, monitoramento, etc. [21]–[24].
Especificamente na segmentação, as CNNs permitem realizar uma classificação a nı́vel de pı́xel na imagem. Essa
classificação atribui uma classe a cada pixel, agrupando-os
em regiões pertencentes ao mesmo objeto [25]. Em [26], os
autores fazem uma adaptação das redes AlexNet, VGG net,
and GoogLeNet, onde transferem as representações de aprendizagem para afinar a segmentação.
Neste trabalho, é proposto o uso de um método para resolver
o problema de segmentação de imagens da ı́ris ocular, transferindo representações aprendidas do contexto de segmentação
de estradas. As técnicas de transfer-learning e fine-tunning
melhoraram resultados estado-da-arte em diversos trabalhos
como [27]–[29].
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma.
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Na Seção II, apresenta-se uma breve descrição dos métodos
estado-da-arte, utilizados como comparação do método proposto. Na Seção III, é apresentada a metodologia proposta
para a segmentação de ı́ris ocular, bem como, a arquitetura
da rede, os protocolos de avaliação e a base de dados utilizada. Os experimentos realizados e os resultados obtidos são
apresentados e discutidos na Seção IV. Por fim na Seção V,
as conclusões obtidas são descritas, juntamente com algumas
propostas de trabalhos futuros.
II. E STADO - DA -A RTE NA UBIRIS. V 2
O método proposto será comparado com alguns métodos do
estado-da-arte em segmentação de ı́ris. Dentre esses métodos,
estão os 3 melhores resultados da competição de segmentação
de ı́ris Noisy Iris Challenge Evaluation - Part I 1 (NICE.I), subconjunto da UBIRIS.v2 [30]–[32]. Recomenda-se a leitura dos
mesmos para maiores informações sobre suas metodologias.
O método vencedor da NICE.I foi proposto por [30] e
consiste em remover os pontos de reflexo usando limiarização
adaptativa e interpolação bi-linear. A ı́ris é segmentada por
agrupamento de regiões e modelada pelo operador integrodifferential constellation [12].
No segundo lugar da NICE.I [31], a localização dos reflexos
ocorre na imagem convertida para escala de cinza com base em
luminance in-phase quadrature. Os limites internos e externos
da ı́ris são encontrados pelo operador de Daugman [2], no
componente de cor vermelho do RGB. As palpebras inferior e
superior, são localizadas pelo detector de bordas (horizontais)
de Sobel. As transições de intensidade entre a esclera e a
pele são usadas para delimitar as partes da ı́ris ocluı́das pela
pálpebra.
Em terceiro lugar [32], os reflexos são localizados com
base no valor de intensidade (tons de cinza) dos pixels acima
de 250. Em seguida, um aumento de contraste destaca os
pontos pretos da pupila, para facilitar sua detecção. Ambas
ı́ris e pupila são localizadas ao varrer a imagem com alguns
retângulos e “sementes”. As pálpebras são detectadas com
base na mudança de contraste entre a esclera e a pele (nos
componentes de cor verde e azul) usando segmentos de arcos.
Outro método estado-da-arte [33], comparado com o método
proposto, utiliza o operador de Daugman [2] para localizar
a ı́ris. As pálpebras são removidas na imagem normalizada,
por meio de um polinômio de terceira ordem e estimativa de
média e desvio padrão. Os reflexos são detectados, por meio da
combinação entre limiarização adaptativa e modelos de textura
Markovianos [34]. O método [33] foi comparado com os oito
melhores resultados da competição NICE.I seguindo os mesmos critérios de avaliação (Eq. 2) e alcançou um erro E menor
que o primeiro colocado. Por isso, essa abordagem passou a ser
utilizada para segmentar as imagens da competição Mobile Iris
CHallenge Evaluation II 2 (MICHE-II), que é voltada apenas
para o reconhecimento de ı́ris.
A Tabela I representa a comparação dos métodos estado-daarte que serão utilizados para comparar o método proposto. É
1 http://nice1.di.ubi.pt/

2 http://biplab.unisa.it/MICHE/
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Tabela I: Comparação do erro de segmentação E dos métodos
estado-da-arte.
E

Método
Haindl & Krupička [33]
Tan et al., 2010 [30]
Sankowski et al. [31]
Almeida [32]

0, 0124
0, 0131
0, 0162
0, 0180

as máscaras binárias originais (ground-truth produzidas manualmente pelos organizadores) e as máscaras geradas pelos
algoritmos dos competidores. O erro médio de segmentação
E é calculado pela divergência, dada pelo operador ⊗ (XOR),
dos pixels conforme a (Eq. 2).

E=
possı́vel observar que o método [33], com E = 0, 0124, supera
o método vencedor da NICE.I [30] com E = 0, 0131.
III. M ETODOLOGIA
A metodologia proposta foi inspirada no uso de uma abordagem de aprendizado profundo, voltada para segmentação
semântica, classificação e detecção chamada MultiNet [27]. As
técnicas de transferência de aprendizagem e fine-tunning foram
utilizadas, visando ajustar o modelo da rede para o problema
de segmentação de ı́ris ocular. Portanto, nenhuma alteração
nas configurações da rede foi realizada.

XX
1
M (i, j) ⊗ GT (i, j) ∈ [0, 1]
k×h×w i j

(2)

onde i e j são as coordenadas da máscara binária M gerada
pelo algoritmo competidor, GT é o ground-truth, h e w
são as linhas e colunas da imagem respectivamente, k é a
quantidade de imagens e [0, 1] representa melhor e pior E
respectivamente.
Outras métricas de avaliação comumente utilizadas em
segmentação semântica são: precision (Eq. 3), recall (Eq. 4),
F1-measure (F1-score) (Eq. 5), acurácia média (Eq. 6) e
Intersecção pela União (IoU) (Eq. 7) [37], [38]. Essas métricas
também serão utilizadas para avaliar o desempenho do método
proposto.

A. Arquitetura da Rede
A arquitetura da rede baseia-se em um codificador único e
um decodificador para cada tarefa (segmentação, classificação
e detecção). O codificador utiliza as caracterı́sticas extraı́das da 5o camada de pooling (13 primeiras camadas) da
rede VGG16 [35], que são usadas pelos decodificadores de
segmentação, classificação e detecção [27]. O foco deste artigo
será apenas voltado para o decodificador de segmentação.
Esse decodificador segue a arquitetura da Fully Convolutional
Network - FCN [26]. A Figura 1 representa a junção das duas
arquiteturas, na qual recebe, em sua entrada, uma imagem com
dimensões de 400x300 pixels e três canais de cor (RGB), e
gera uma imagem de saı́da com as mesmas dimensões.
As camadas de convolução totalmente conectadas da
VGG16 produzem uma saı́da de baixa resolução. Três camadas
de convolução transposta, entre a VGG16 e a FCN, fazem a
reconstrução das convoluções de forma bilinear, aumentando
(up-sampling) a resolução da saı́da [27].
A função de custo da segmentaçao é dada pela crossentropy, conforme a (Eq. 1).
1 XX
qi (c) log pi (c)
loss(p, q) = −
|I|

(1)

prec =

TP
∈ [0, 1]
TP + FP

(3)

rec =

TP
∈ [0, 1]
TP + FN

(4)

F 1 = (1 + β 2 )

M acc =

IoU =

prec · rec
∈ [0, 1]
β 2 prec + rec

TP + TN
∈ [0, 1]
TP + FP + TN + FN
k
1 X |GT(i,j) ∩ M(i,j) |
∈ [0, 1]
k i=0 |GT(i,j) ∪ M(i,j) |

(5)

(6)

(7)

onde β = 1, T P , F P e F N são respectivamente True Positive,
False Positive e False Negative. Ao contrário da (Eq. 2), [0, 1]
representa pior e melhor valor respectivamente.

i∈I c∈C

onde p é a predição, q é o ground-truth e C é a classe. O
codificador e o decodificador de segmentação são inicializados
de acordo com os pesos pré-treinados da ImageNet [24]. O
treinamento é feito com taxa de aprendizagem de 1e − 5 e o
algoritmo de otimização Adam optimizer, visando minimizar
o erro da função de custo, com base em descida de gradiente.
B. Protocolos de Avaliação
A avaliação do método proposto será realizada por meio
dos protocolos de avaliação da competição NICE.I [36]. Essa
avaliação é feita por meio da comparação pixel-a-pixel entre

C. Base de Dados
A base de dados utilizada na competição NICE.I é um
subconjunto da UBIRIS.v2, que possui um total de 11.102
imagens, de 261 pessoas e em formato RGB, com 400x300
pixels obtidas de forma não controlada, ou seja, com variações
de luminosidade, foco, contraste e presença de reflexos [39],
[40]. Entretanto, apenas 1.000 imagens (com os respectivos
ground-truth) são utilizadas na competição NICE.I, sendo 500
para treinamento e 500 para teste. A Figura 2 ilustra algumas
imagens dessa base de dados.
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Fig. 1: Arquitetura da rede utilizando apenas o codificador único e o decodificador de segmentação da MultiNet. Fonte: adaptado
de [27].
Tabela II: Comparação dos resultados de segmentação com
outros métodos da literatura. Prec: precision; Rec: recall; F1:
f-score; Acc: acurácia; IoU: intersecção pela união; E: erro.
Método

Fig. 2: Exemplos da base de dados UBIRIS.v2 com seus
respectivos ground-truth da esquerda para a direita.
IV. E XPERIMENTOS E R ESULTADOS
Nesta seção, são descritos os experimentos, conduzidos nas
imagens disponibilizadas na competição NICE.I (subconjunto
da base de dados UBIRIS.v2) [40], e os resultados obtidos
com o método proposto em comparação com os métodos
da literatura apresentados na Seção II. Esses experimentos
foram executados no sistema operacional Ubuntu 14.04.4, Intel
Xeon R CPU E5-2620, 32GB RAM, placa de vı́deo Nvidia
GeForce GTX TITAN Black 6gb. A implementação ocorreu
em Python 2.7 e TensorFlow. O treinamento foi realizado com
400 imagens e a validação com 100. O teste foi executado nas
500 imagens restantes.
A. Resultados Obtidos
Algumas métricas não são reportadas pelos autores dos
métodos, pois, o foco principal da NICE.I é apenas o erro
médio de segmentação E. O método [33] está disponı́vel para
download3 , tornando possı́vel calcular todas as métricas. Os
resultados obtidos, seguindo os protocolos de avaliação da
(Seção III-B), são apresentados na Tabela II.
O método proposto alcançou um erro de segmentação de
0, 0082 ou 0, 82%. Esse erro foi menor que o erro reportado
pelo método vencedor da NICE.I [30] e que o método padrão
utilizado na MICHE-II [33]. Na Tabela II também é possı́vel
observar que o método proposto obteve melhores resultados
em todas as outras métricas (precision, recall, f-score, acurácia
e intersecção pela união) em comparação com [33].
3 http://biplab.unisa.it/MICHE/MICHE-II/PRL

Haindl Krupicka.zip

Prec

Rec

F1

Acc

IoU

E

Tan et al., 2010 [30]
Sankowski et al. [31]
Almeida [32]
Haindl & Krupička [33]

0, 7460

0, 8100

0, 7767

0, 9655

0, 6350

0, 0131
0, 0162
0, 0180
0, 0344

Proposto

0, 9365

0, 9530

0, 9447

0, 9917

0, 8953

0, 0082

A Figura 3 ilustra os resultados de segmentação do método
proposto. É possı́vel observar, com base no ground-truth,
algumas pequenas falhas de segmentação nas Figuras 3a e 3b
devido a armação do óculos. Nas Figuras 3d e 3e, o método
proposto “confunde” partes dos cı́lios e da pele com a ı́ris,
principalmente nos casos em que a cor da pele ou da ı́ris
é mais escura (Figura 3f). Acredita-se que esse problema
seja ocasionado pelos tipos diferentes de ı́ris no conjunto de
treinamento da base de dados. Essa diferença pode causar um
desbalanceamento das amostras intra-classe (ı́ris), durante o
treinamento do método, ocasionando as “confusões” entre ı́ris
e cı́lios ou ı́ris e pele. Apesar das falhas de segmentação, o
método proposto consegue identificar, com grande precisão,
os reflexos presentes na ı́ris, como pode ser observado na
Figura 3i por exemplo. Uma segmentação precisa pode ser
observada nas Figuras 3k e 3l.
Para representar o desempenho do método proposto no
conjunto de dados UBIRIS.v2, as curvas Precision-Recall (PR)
e Receiver Operator Characteristic (ROC) são apresentadas. A
curva PR é comumente utilizada em problemas de classificação
binária, representando a relação entre precision e recall [41].
A Figura 4 ilustra a curva PR do método proposto, onde é
possı́vel observar o excelente resultado do método, com base
na área sob a curva 0, 9893.
Já a curva ROC representa a relação entre a taxa de
verdadeiros positivos (True Positive Rate) e falsos positivos
(False Positive rate). A curva ROC do método proposto é
apresentada na Figura 5, com área sob a curva de 0, 9989.
V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, apresentou-se um método que usa transfer
learning e fine-tunning para a segmentação de ı́ris ocular. A
metodologia utilizada combina um modelo de rede convolucional pré-treinado, no conjunto de dados da ImageNet [24],
com uma arquitetura Fully Convolutional Network [26] voltada
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Fig. 4: Curva Precision-Recall do método proposto.
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Fig. 3: Resultados de segmentação do método proposto com
seus respectivos ground-truth (originais).

para segmentação semântica. Essa combinação permitiu que
o método proposto alcançasse resultados promissores de
segmentação, superando vários métodos da literatura. Além
disso, esse método é menos sensı́vel a variações de ruı́dos,
iluminação e não necessita das etapas de pré e pós processamento. Até o presente momento (no que se conhece
na literatura), o menor erro de segmentação das imagens
disponibilizadas na competição NICE.I (subconjunto da base
de dados UBIRIS.v2) foi obtido pelo método proposto 0, 82%,
o que permite concluir que o método proposto estabelece o
estado-da-arte.
Vale a pena ressaltar que não foram feitas alterações na
arquitetura da rede utilizada (conforme descrito na Seção III).
Portanto, acredita-se que é possı́vel melhorar os resultados
com a alteração na arquitetura da rede, como por exemplo
(número de camadas, tamanho do kernel de convolução,
função de perda, etc.). Essas alterações, demais testes com
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Fig. 5: Curva ROC do método proposto.
outros modelos de rede e outras bases de dados serão realizados em trabalhos futuros.
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[33] M. Haindl and M. Krupička, “Unsupervised detection of non-iris occlusions,” Pattern Recognition Letters, vol. 57, pp. 60 – 65, 2015, mobile
Iris CHallenge Evaluation part I (MICHE I).
[34] M. Haindl, Visual Data Recognition and Modeling Based on Local
Markovian Models. London: Springer, 2012, pp. 241–259.
[35] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for
large-scale image recognition,” CoRR, vol. abs/1409.1556, 2014.
[36] H. Proenca and L. A. Alexandre, “The nice.i: Noisy iris challenge
evaluation - part i,” in 2007 First IEEE International Conference on
Biometrics: Theory, Applications, and Systems, Sept 2007, pp. 1–4.
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Abstract—Non Local Means (NLM) algorithm is one of the
state of the art denoising methods. Nevertheless, its
computational complexity becomes an obstacle to most
applications. In this paper, we propose a new approach which
aims to reduce processing time, without resorting to search
windows, thus preserving the non-local calculations that
characterize NLM. The proposed method uses K-means
clustering to group pixels with similar neighborhood in the
Discrete Cosine Transform (DCT) domain. After this initial step,
the NLM algorithm performs a cluster-based search.
Experimental results show that the approach achieves consistent
improvements in computational time and Peak Signal-to-Noise
Ratio (PSNR) values, when compared to the original algorithm

Compreendendo que existem padrões que se repetem por
toda imagem - como pixels que compõem um céu ou mar -, em
[2] notou-se a necessidade de criar um método não-local que
filtrasse cada pixel utilizando a informação contida nos demais
ao longo de toda a imagem, atribuindo pesos de acordo com o
grau de semelhança entre eles. Desse modo, propôs-se o
algoritmo Non Local Means (NLM), que foi o precursor de
outros algoritmos não-locais [3]. Para uma imagem ruidosa v =
{v(i) | i  I}, a equação que define o funcionamento do
algoritmo sobre um pixel i pode ser descrita como

Keywords—Non local means; denoising; clustering; K-means;
frequency domain.

onde NL(v)(i) é o valor a ser encontrado da filtragem do
pixel i; w(i,j) é o peso do pixel j em relação a i; e v(j) o valor de
j. Faz-se, portanto, uma média ponderada de todos os pixels da
imagem com relação ao pixel alvo para obter-se o valor final
de sua filtragem.

I. INTRODUÇÃO
Apesar do crescente avanço tecnológico nos processos de
digitalização de imagens, o ruído continua sendo um fator
relevante. Devido a diversos fatores, como interferência na
transmissão do sinal ou alta sensibilidade de sensores, o ruído é
inerente ao produto dos aparelhos digitais, de modo que a
solução mais tangível tem sido encontrada no processamento
pós-captura de imagens.
Como solução prática, diversos algoritmos foram criados na
tentativa de, eliminando o ruído indesejado, recuperar a
imagem original. Tais algoritmos receberam a denominação de
denoising methods, ou métodos de remoção de ruído. Muitos
foram os métodos desenvolvidos dentro da grande área de
Processamento Digital de Imagens na busca por, removendo as
perturbações indesejadas, obter imagens filtradas limpas essenciais para outras aplicações como compressão de dados,
reconhecimento de padrões, análise de imagens médicas, entre
outras. Esses mesmos métodos buscam preservar ao máximo as
bordas e outras características essenciais da imagem enquanto
eliminam as degradações existentes [1].
Durante muito tempo, as abordagens criadas para
implementar esses métodos envolviam procedimentos locais,
isto é: para filtrar um determinado pixel da imagem, utilizavase a informação da sua vizinhança – isto é, os pixels vizinhos a
ele. Porém, a limitação a vizinhanças não permite que se
explore a redundância de informação ao longo de toda a
imagem: que é uma característica muito recorrente, por
exemplo, nos cantos ou bordas da imagem.

NLvi    wi, j v j 

(1)

jI

Embora apresente resultados muito relevantes, tanto
visualmente quanto matematicamente, em comparação com os
demais métodos tradicionais de remoção de ruído, o NLM
possui uma complexidade computacional bastante elevada,
uma vez que precisa processar todos os pixels da imagem para
a filtragem de cada pixel alvo. Por essa razão, torna-se
inapropriado para aplicações tecnológicas atuais que
necessitam de resultados velozes ou quase instantâneos.
Sabendo disso, em [4] os autores sugerem uma adaptação
ao método, limitando a filtragem a uma janela de busca, na
tentativa – principalmente - de reduzir a complexidade do
algoritmo original. Muitos aprimoramentos para tal adaptação
foram desenvolvidos e publicados, como [5-9], entre tantos
outros.
Na literatura atual, a imensa maioria de trabalhos
encontrados são estudos e melhorias para a adaptação do NLM
com a janela de busca e não para o algoritmo original.
Contudo, em [13], dois pontos relevantes foram levantados
pelos autores: o uso da janela de busca reduz a ‘não-localidade’
do algoritmo, sendo mais coerente a utilização do termo ‘semilocal’ – isso implica na redução da eficiência do algoritmo ao
não mais explorar a redundância de informação ao longo de
toda a imagem; e a confirmação de que, quanto mais intenso o
ruído, maior deve ser a janela de busca, ou seja, para imagens
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muito ruidosas a filtragem com o NLM original (que realiza a
busca em toda a imagem) deve ser mais eficiente.
Em virtude disso, uma proposta de melhoria do NLM
original é apresentada neste trabalho, tendo em vista a
declinação da sua complexidade computacional e,
consequentemente, do tempo de processamento, possibilitando
a utilização do algoritmo para os diversos fins atuais.
II. MÉTODO PROPOSTO
Como inspiração para a metodologia aqui adotada, os
trabalhos que utilizam o algoritmo K-Means para agrupar
pixels com nível de cinza semelhante [10] e a DCT como
artefato para calcular os pesos das vizinhanças [11], permitiram
a abstração de conceitos importantes e a geração de ideias que
originaram o método aqui proposto.
A Figura 1 expressa um diagrama simples que resume o
funcionamento do método desenvolvido. Primeiramente,
recebe-se uma imagem em escala de cinza com ruído e, através
da DCT, obtém-se os valores das vizinhanças de cada pixel no
domínio da frequência. Em seguida, realiza-se um processo de
agrupamento de todos os pixels da imagem utilizando o KMeans, de acordo com os valores obtidos na etapa anterior.
Obtendo-se tais agrupamentos de pixels com vizinhanças
semelhantes no domínio da frequência, executa-se o NLM para
cada um dos K (valor escolhido na entrada do sistema) clusters.
Por fim, os novos valores de cada pixel são obtidos e uma nova
imagem filtrada é gerada como saída.

Fig. 1. Diagrama do funcionamento do método desenvolvido

A. Convertendo a imagem para o domínio da frequência
Após receber a imagem como entrada, aplica-se a DCT a
cada pixel alvo e as suas respetivas vizinhanças, guardando os
valores obtidos em cada sequência. Como tais valores são
armazenados em forma de matriz, pode-se entender o tamanho
dessa sequência como sendo o tamanho de uma janela N x N.
Desse modo, o tamanho da janela DCT escolhido predefine
a quantidade de coeficientes que serão decompostos. Então,
empiricamente, adotou-se o tamanho de janela 5x5 para a
implementação do método proposto, como pode-se observar na
Figura 2.

Fig. 2. Coeficientes de uma janela DCT 5x5

Visando realizar uma pré-processamento (semelhante a
uma pré-filtragem) e uma otimização na próxima etapa do
método, para cada pixel processado são armazenados apenas os
elementos [0,0], [1,0] e [0,1] pois, como pode-se visualizar na
Figura 2, esses três coeficientes representam as mais baixas
frequências – ou seja, onde estão contidas as mais relevantes
características do pixel (como intensidade de nível de cinza,
textura, entre outros) e, como o ruído tende a se concentrar nas
altas frequências [12], a informação armazenada de cada pixel
acaba contendo uma menor influência do ruído.
B. Agrupando os pixels semelhantes em clusters
A partir dos dados obtidos no passo anterior, o algoritmo KMeans inicia o processo de agrupamento enxergando cada
pixel no domínio da frequência através dos seus coeficientes.
Inicialmente escolhe-se de forma aleatória K centroides e
computam-se as distâncias, que são medidas pelo grau de
semelhança dos coeficientes do centroide com relação aos
coeficientes dos demais pixels.
Formam-se os primeiros clusters e, logo em seguida,
através da média de todos os elementos de cada cluster,
recalcula-se o valor dos atuais centroides, obtendo-se novos, a
partir desse resultado. Repete-se o processo n vezes até
alcançar-se certo equilíbrio – quando não houver mais
deslocamento dos elementos entre os agrupamentos. Têm-se
então os K clusters contendo os pixels mais semelhantes entre
si. O valor de n - isto é, a quantidade de rodadas do algoritmo pode ser definido na entrada do método ou pode-se deixar que
o próprio algoritmo encontre o valor adequado para se chegar
num estado em que não há mais alteração de centroides e,
assim, atinge-se tal equilíbrio citado anteriormente. Um breve
resumo do procedimento encontra-se na Figura 3.
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Para a realização dos testes, adicionou-se ruído gaussiano
branco a uma imagem da Lena (em nível de cinza) de 512 x
512 pixels utilizando o MATLAB, incrementando a variância do
ruído de 0.001 a 0.01, e alternando a quantidade de clusters
entre 50, 100, 150 e 200. Na Tabela 1 pode-se encontrar, para
cada uma dessas instâncias, o valor do PSNR - que é descrito
como:

 MAX 
PSNR  20 log10 

 MSE 

(2)

onde MAX é o valor máximo possível de um pixel numa
imagem e MSE (Mean Squared Error) é uma medida de
qualidade definida como:

MSE 

1 m1 n1
|| I (i, j )  K (i, j ) || 2

mn i 0 j 0

(3)

onde m e n representam o número de linhas e colunas de
pixels das imagens, i e j os seus respectivos índices, f a imagem
original e g a imagem filtrada.
Fig. 3. Iterações do algoritmo K-means com K=2.

C. Filtragem através do NLM
Possuindo os K clusters contendo os pixels mais
semelhantes entre si no domínio da frequência, tem-se como
próximo passo então a filtragem propriamente dita para
remoção do ruído, como se pode observar na Figura 1.
Aqui o NLM analisa cada pixel da imagem, identificando o
cluster que ele pertence, e utilizando as vizinhanças dos demais
pixels participantes para realizar o cálculo dos pesos - que são
todos relevantes, uma vez que há semelhança entre todos os
elementos participantes de um mesmo cluster. Assim, realizase a filtragem do pixel alvo na tentativa de eliminar o ruído
indesejado, e logo em seguida, armazena-se o seu novo valor
para transferir à imagem resultante que será gerada.
Através dessa abordagem a complexidade do NLM é
reduzida pois o campo de procura de vizinhanças semelhantes
limita-se aos clusters que o pixel pertence e, ainda, torna a
busca mais eficiente pois dentro desses agrupamentos não se
encontra vizinhanças distintas ou tão diferentes entre si. Por
fim, a busca por semelhanças no domínio da frequência é
muito mais eficaz do que no domínio do espaço, uma vez que
explora diretamente as características essenciais dos pixels de
forma mais robusta [12].
III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Nesta seção serão descritos os procedimentos realizados e
os detalhes dos experimentos, bem como a análise dos
resultados obtidos.
A. Quantidade de clusters ideal
O primeiro passo para a obtenção dos resultados
comparativos entre o método proposto e o algoritmo original é
a obtenção da quantidade ideal de clusters para os
experimentos.

Percebe-se claramente que 200 clusters seria a quantidade
ideal para a filtragem nas mais diversas intensidades de ruído
gaussiano, uma vez que o aumento da quantidade de clusters
resulta num aumento do valor do PSNR.
Tabela 1. Valores de PSNR para diferentes variâncias de ruído e clusters da
imagem Lena
VARIÂNCIA
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01

K=50
29,3
28,8
28,2
26,9
25,7
24,2
22,1
19,8
19,2
18,8

K=100
30,2
29,7
29,1
27,4
26,1
25,6
23,3
20,2
19,9
19,7

K=150
31,7
30,1
29,7
28,2
26,9
26,4
23,9
21,4
20,7
20,3

K=200
32,8
31,0
31,1
29,3
27,7
26,9
25,1
23,3
21,8
21,1

B. Comparação com o algoritmo original
A última etapa, então, consistiu em comparar o algoritmo
desenvolvido com o NLM original. Tal comparação foi
realizada como segue: obtiveram-se os valores de PSNR para
diversas variâncias de ruído com o NLM original e com o
método proposto neste trabalho, utilizando 200 clusters, e
colocou-se os resultados comparativos no gráfico da Figura 4.
A cor vermelha representa o NLM original e a azul o algoritmo
proposto.
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Fig. 4. Gráfico comparativo dos valores de PSNR obtidos entre o NLM
Original e o algoritmo proposto.

Após a análise, pode-se concluir que para a variância de
ruído mais baixa, isto é, 0.001, o NLM original apresenta
valores de PSNR um pouco maior. Já com a variância 0.002,
os valores são equiparados e, a partir de 0.003 até o 0.01, o
método proposto apresenta valores de PSNR sempre maiores
do que o algoritmo original.
Com relação ao tempo de processamento, a Tabela 2
expressa os resultados obtidos em minutos para cada
intensidade de ruído. Pode-se observar que há uma redução
considerável de, em média, seis vezes.

Tabela 2. Comparação dos tempos de processamento (em minutos) do NLM
original e do algoritmo proposto.

RUÍDO
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01

NLM ORIGINAL
136
122
123
110
112
122
118
121
113
117

MÉTODO
PROPOSTO
18,2
14,8
18,6
21,4
14,5
15,3
17,6
18,9
14,7
16,7

Analisados os valores de PSNR e o tempo de execução, o
último passo então é a análise visual subjetiva acerca do
resultado da filtragem. A Figura 5 expõe a imagem ruidosa, o
resultado da filtragem do NLM original (no meio) e do método
proposto (por último). É possível encontrar algumas pequenas
diferenças (uma mais suavizada do que a outra, perda de
textura, entre outras) mas, de forma geral, o resultado visual de
ambos algoritmos é bem semelhante.

Fig. 5. Resultado visual da filtragem da imagem Lena. Acima, a imagem
ruidosa; no meio, o resultado do NLM original; por último, o resultado do
método proposto.

IV. CONCLUSÃO
Neste trabalho, uma melhoria para o algoritmo de remoção
de ruído Non Local Means foi apresentado. Por estar no estado
da arte na área de Processamento Digital de Imagens, esse
algoritmo tem sido estudado por muitos pesquisadores e
diversas propostas de otimização tem sido desenvolvidas e
apresentadas na literatura. Porém, tais propostas visam
aprimorar uma adaptação do algoritmo utilizando uma janela
de busca, que possui complexidade computacional bem menor,
e não o algoritmo original que é puramente não-local.
Por tal motivo, este trabalho propôs uma otimização
utilizando domínio da frequência e agrupamento com K-Means
para
reduzir
a
complexidade
do
algoritmo
e,
consequentemente, seu tempo de processamento.
O método consiste em transformar a imagem para o
domínio da frequência através da DCT e agrupar os pixels
através do K-Means, de acordo com a semelhança das baixas
frequências de suas vizinhanças. Após isso, direciona-se a ação
do NLM para cada cluster, obtendo-se os valores dos novos
pixels para gerar a imagem filtrada.
Os resultados obtidos testificam uma redução no tempo de
execução de cerca de 6 vezes, obtendo valores de PSNR mais
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alts para a imagens com de variância de ruído Gaussiano acima
de 0.002; bem como resultados visuais semelhantes aos
encontrados com a filtragem através do NLM original.
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CNNFusion-Gender: metodologia de fusão de partes
faciais para a classificação de gênero.
Abstract—Facial analysis is a very important area in the
computational view because it offers rich information related
to the face. The analysis of this information can improve facial
processing applications such as face detection and recognition
of physical characteristics of individuals, such as gender classification in environments without restrictions. In this work, we
investigated a landmarks-free approach that uses only facial
parts (eyes, nose and mouth). We propose a new Convolutional
Neural Network (CNN) architecture denominated CNNFusionGender that allows the execution of three CNNs in parallel to the
process of genre classification with a single facial part through the
combination of features extracted from three facial parts (eyes,
nose and mouth) , A union made through the merger process
between the intermediary layers of the CNNs. A state-of-the-art
face detector is applied to find the face and regions of the eyes,
nose, and mouth prior to the classification process. We tested our
approach in two large datasets: CelebA and Faces of the World
available to the public. The results are compared with works
considered state of the art in relation to gender classification
in uncontrolled environments. Our method presents competitive
results, even using only parts of the face instead of the entire
face.

I. I NTROUCTION
Atributos e partes faciais são usados em várias aplicações,
tais como verificação de face [1], [2], identificação [3] e
classificação de gênero [1], [4], [5]. A detecção destes atributos
e partes faciais a partir de imagens sem restrições (in the
wild) continuam sendo um desafio, principalmente, por causa
da variação de poses, iluminação e oclusão presentes nos
conjuntos de dados.
No entanto, como tentativa de solucionar os desafios
relacionados a imagens in the wild, abordagens que empregam landmarks foram aplicadas no processo automático de
detecção das partes faciais [6], [7], [8]. Contudo estes métodos
apresentam limitações em relação a dependência da estimativa
correta das landmarks para o processo de detecção das regiões
da face. Assim, com o objetivo de solucionar as limitações
apresentadas com a utilização de landmarks ou de contornos,
utilizamos o método considerado estado da arte na detecção de
objetos genéricos proposto por Ren et al., denominado Faster
R-CNN [9], totalmente livre de landmarks.
Na literatura, recentes trabalhos discutem abordagens
especı́ficas relacionadas à análise facial, dentre elas a
classificação de gênero em imagens in the wild [10], [11], [12],
[13], [14]. Nesse sentido, Liu et al. [5] propuseram um método
de predição de atributos faciais em imagens sem restrições que
consiste no treinamento de duas CNNs simultaneamente, uma
é responsável pela detecção da face e, a outra desempenha a
função de localização dos atributos (e.g. olhos pequenos, boca

larga, óculos de sol, cabelo). O processo de localização de
atributos faciais está associado a localização da face, uma vez
que a face não seja detectada a arquitetura responsável pelos
atributos apresentará dificuldades em determinar a quantidade
correta de atributos presentes na imagem e suas respectivas localizações, dificultando o processo de classificação de
gênero. Juntamente com o método proposto por Liu et al.
[5], foi elaborado o conjunto de dados denominado CelebA
[5], que impulsionou o surgimento de novos métodos que
empregam Convolutional Neural Networks como solução do
problema de classificação de gênero, permitindo assim uma
comparação mais abrangente.
Zhang et al. [12] apresentam uma nova arquitetura de CNN
que realiza a representação da imagem de entrada em partes
e, ao mesmo tempo possibilita o alinhamento destas partes
facilitando o processo de classificação dos atributos. Esta
abordagem permite analisar várias partes da imagem e suas
respectivas poses individualmente, ao mesmo tempo que extrai
as caracterı́sticas das mesmas. O diferencial deste método está
em que cada CNN é capaz de aprender uma caracterı́stica
especı́fica para uma determinada pose. A classificação final
dos atributos é realizada por meio de um classificador SVM
linear, que permite unir todas as caracterı́sticas extraı́das em
relação a cada pose, proporcionando assim a combinação de
atributos (e.g. saia e cabelos longos) para realização de outras
tarefas, como o classificação de gênero.
Recentemente, novos métodos que utilizam a abordagem
de multitarefa foram aplicados, proporcionando um melhoramento em relação a classificação de gênero. Ranjan et al. [14]
propuseram o HyperFace que executa simultaneamente várias
tarefas como: detecção da face, localização das landmarks,
estimativa da pose e reconhecimento de gênero. O método
enfatiza a importância do conceito de multitarefa em CNNs e
da técnica de fusão entre camadas intermediárias da arquitetura
de rede proposta. Em seu trabalho mais recente, Ranjan et al.
[11] aborda novamente o conceito de multitarefa, propondo
um novo framework de aprendizagem de multitarefas que
permite a regularização dos parâmetros compartilhados pela
CNN. Similar ao HyperFace [14], também é aplicada a técnica
de fusão entre a primeira, terceira e quinta camada da rede,
permitindo que o treinamento das tarefas seja feito de forma
independente em relação as demais. O processo de fusão entre
as camadas é aplicado, pois uma vez que uma arquitetura de
uma CNN apresenta uma grande quantidade de feature maps, a
dimensão do vetor de caracterı́sticas é muito maior em relação
a uma arquitetura com poucas camadas, impossibilitando
assim que o processo de aprendizagem de todas as tarefas

❆♥❛✐s ❞♦ ❳■■■ ❲♦r❦s❤♦♣ ❞❡ ❱✐sã♦ ❈♦♠♣✉t❛❝✐♦♥❛❧

seja eficiente. Além disso, o processo de fusão visa combinar
as caracterı́sticas de um subespaço através de uma combinação
linear ou não linear, atingindo um alto ı́ndice de acerto na etapa
de classificação de uma determinada aplicação, por exemplo,
gênero.
Em Ehrlich et al. [10] apresentam uma nova abordagem
de aprendizagem para classificação de vários atributos faciais.
A representação das caracterı́sticas é feita através Restricted
Boltzmann Machine (RBM) [15]. A etapa inicial do método
consiste na detecção das landmarks da face e da Principal
Components Analysis (PCA). Após a obtenção das landmarks
e PCA, os dados são enviados para o modelo Multi-Task Restricted Boltzmann Machine (MT-RBM) gerado com o auxı́lio
da RBM para classificação dos atributos. Uma desvantagem
do método está relacionado com a geração do modelo de
classificação, pois caso as landmarks não sejam detectadas
corretamente o modelo apresentará inconsistência no processo
de aprendizagem dos atributos.
Wang et al [13] propuseram um novo método de aprendizagem relacionado a representação e classificação de atributos
faciais através da utilização de informações de geolocalização,
meteorológicas e contextuais de um determinado video, que
permitem determinar certos atributos de uma pessoa sem
a necessidade de uma anotação manual das caracterı́sticas.
A vantagem deste método está presente no processo de
treinamento que não requer anotações de todos os atributos
presentes no vı́deo, o processo de aprendizagem encarrega-se
de aprender automaticamente a representação de tais atributos
através da análise das informações contextuais presentes na
cena.
Liao et al. [16] propõem uma arquitetura de CNN simplificada, para o processo de estimativa de idade e classificação
de gênero através da extração das caracterı́sticas extraı́das de
9 partes diferentes da face. Estas partes, abrangem as regiões
dos olhos, nariz e boca, sendo que a saı́da final corresponde
o cálculo da média das predições referente a cada classe
em relação as nove partes recortas da face. Uma limitação
apresenta no método proposto, está correlacionado a utilização
do método de frontalização nas imagens face, aplicando assim,
a abordagem em apenas em imagens frontais.
As principais contribuições apresentadas neste trabalho
são: a) uma abordagem automática, livre de landmarks para
classificação de gênero; b) uma nova arquitetura de CNN,
que permite a fusão das caracterı́sticas das partes faciais, sem
que haja a necessidade da predição de atributos faciais para
resolver o problema de classificação de gênero; c) treinamento
de um único classificador, capaz de classificar um gênero
apenas com a análise de uma parte especı́fica da face; d)
resultados competitivos, robustos e favoráveis com o estado
da arte.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
a seção II descreve a nossa abordagem e a arquitetura de rede
utilizada para realização dos experimentos de classificação de
gênero, juntamente com a especificação da composição da
arquitetura, na secção III contém uma breve explicação do
funcionamento do detector utilizado, além das bases de dados

✶✹✽

utilizadas para a realização dos experimentos e, os respectivos
resultados obtidos com a abordagem proposta. Por fim, a seção
IV mostra uma breve discussão em relação aos resultados
obtidos.
II. CNNF USION -G ENDER
As Convolutional Neural Networks estabeleceram recentemente, o estado da arte em diversas áreas da visão computacional [17], [18], [19], [20], [21], inclusive na solução de
problemas relacionados a classificação de gênero [12], [13],
[14], [5], [10], [11]. Demonstrou-se eficiente na solução de
problemas de classificação que exigem um número limitado
de classes (por exemplo, 2 classes), além disso outra vantagem presente nas CNNs está em relação a independência
da necessidade de ter que definir explicitamente os descritores
utilizados para extração das caracterı́sticas.
Portanto, com os benefı́cios apresentados pelas CNNs e para
deixar a abordagem apresentada completamente automática,
aplicou-se uma CNN de detecção automática da face e das
regiões faciais. Para esta finalidade, aplicou-se um detector
estado da arte denominado Faster R-CNN [9] a fim de localizar
face e, em seguida os olhos, boca e nariz nas imagens de
entrada antes de ser processada pela CNN de classificação.
Nossa arquitetura proposta denominada CNNFusion-Gender
é composta por três CNNs, que possuem três camadas convolucionais, uma camada de concatenação (fusão), que realiza
a combinação das caracterı́sticas, seguida por três camadas
totalmente conectadas. As Rectified Linear Units (ReLU) [22]
são aplicadas após cada camada convolucional, essa camada
aplica-se funções de ativação de não saturação. Essas funções
aumentam a não linearidade da função de decisão da rede, sem
afetar os campos receptivos e, em seguida uma camada de pool
responsável pela operação de down-sampling e uma camada
de normalização estão presentes após a primeira e a segunda
camada convolucional. Destaque-se que a nova arquitetura
proposta consiste em uma adaptação da rede utilizada por
Zavan et al. [23] no processo de estimativa da pose através do
nariz.
E por último aplicamos na camada de Loss, utilizada para
guiar o aprendizado, sendo a última camada da rede. Esta
camada analisa durante o treinamento, o desvio entre a saı́da
e como a entrada foi classificada, sendo a expressão do erro da
classificação, onde o objetivo é a maior minimização possı́vel.
Existem diversas funções de Loss entre as mais utilizadas
estão: (i) Softmax, (ii) Sigmoidal com cruzamento de entropia
e (iii) euclidiana. A função Softmax é utilizada para separar
uma classe de várias. A função Sigmoidal com cruzamento de
entropia serve para prever vários valores probabilı́sticos de 0
a 1. Já a função euclidiana prevê valores infinitos e reais.
Em nossa abordagem, aplicamos a cross-entropy loss expressa pela equação (1), para medir o erro em uma camada
Softmax. O mesmo processo, foi aplicado nos trabalhos propostos por Rajan et al. [11], [14].
LG = −(1 − g).log(1 − pg ) − g.log(pg )

(1)
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onde o g = 0 quando for masculino e 1 para feminino, pg
é a probabilidade de que o atributo de entrada seja do gênero
masculino ou feminino.
Para o processo de classificação de gênero executamos
paralelamente três CNNs com a mesma arquitetura, uma para
cada parte facial e realizamos a fusão de todos os feature
maps extraı́dos na terceira camada de cada rede. A quarta camada encarrega-se de efetuar concatenação das caracterı́sticas
extraı́das das partes da face (Figura 1), aumentando assim
a eficiência do classificador gerado. Além desta arquitetura
proposta que permite a fusão, utilizamos a arquitetura por
Zavan et al [23], onde alterou-se as informações de entrada,
para que a rede recebesse as imagens das regiões faciais. Além
disso, a camada de fusão não foi adicionada a rede para que
pudéssemos realizar o treinamento individual de cada parte,
assim, foi possı́vel realizar uma comparação.

56x56 pixels, dimensão definida através dos bons resultados
apresentados na Helen dataset [24]. Logo em seguida, realizase a extração das caracterı́sticas, processo realizado pelas
camadas convolucionais, que recebem como entrada a saı́da
da camada anterior, sendo que a única camada que não recebe
informações das camadas anteriores é a primeira camada que
tem como entrada as regiões dos olhos, boca e nariz). A
etapa seguinte realiza a fusão das caracterı́sticas extraı́das
pela terceira camada, passando sua saı́da para as camadas
totalmente conectadas.
A Figura 2 ilustra graficamente as etapas realizadas pela
nossa abordagem para classificação de gênero, através das
partes faciais.

Fig. 2. Etapas de classificação de gênero da CNNFusion-Gender

Fig. 1. Arquitetura da CNNFusion-Gender

O Algoritmo 1 descreve, passo a passo, todo o processo
realizado na fase de classificação de gênero. Em primeiro
lugar a Faster R-CNN [9] é aplicada para detectar a região da
face, em seguida, a região correspondente a face é recortada e,
novamente a Faster R-CNN é aplicada sobre a face detectada
para que as partes faciais (olhos nariz e boca)s sejam detectados. A seguir, os tamanhos das partes são normalizados para

III. E XPERIMENTOS
A. Detecção das partes faciais
A Faster R-CNN [9] é o estado da arte na detecção de
objetos. Através da Region Proposal Networks (RPN), são
geradas regiões candidatas a partir da imagem de entrada da
face e das partes faciais. As regiões são avaliadas através
do score de confiabilidade fornecido pela métrica Intersection over-Union (IoU) [9], que permite calcular a interseção
simétrica entre o ground-truth da região correspondente ao
atributo com as coordenadas dos bounding boxes gerados das
regiões candidatas, selecionando assim as melhores regiões
para o treinamento.
Para avaliar individualmente o desempenho da Faster RCNN em relação a detecção das partes faciais, utilizou-se os
conjunto de dados Helen [24], CelebA dataset [5] e FotW
dataset [25]. A métrica do coeficiente de intersecção proposto
por Hoover et al. [26] foi aplicada para avaliar a taxa de
acurácia, resultados mostrados nas Tabela I. Já em relação ao
treinamento do detector da face, utilizamos as mesmas bases
utilizadas para treinar os detectores das partes faciais.
Tabela I exibe a taxa de detecção das partes faciais e da face
referente a cada conjunto de dados. A ordem de classificação
dos métodos estão conforme o valor da métrica F-score [27],
[28], que também é conhecida como F-measures.
TABLE I
TAXA DE ACUR ÁCIA DE DETECÇ ÃO DAS PARTES FACIAIS E DA FACE
Dataset
CelebA [5]
FotW [25]

Olhos
74.23%
90.38%
85.39%

Nariz
90.19%
93.71%
91.10%

Boca
88.33%
92.88%
89.63%

Face
96%
96.60%
90%

Para efetivar a abordagem proposta, um comparativo foi
realizado com o método utilizado na detecção das partes
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faciais [9] no conjuntos de dados Helen com outros métodos
estados da arte, onde o objetivo também consiste na detecção
das partes faciais, tais como olhos, nariz e boca. A Tabela II,
exibe os resultados que estão organizados em ordem crescente
conforme a taxa de detecção das partes.
TABLE II
R ESULTADOS COMPARATIVOS DA DETECÇ ÃO DE ATRIBUTOS FACIAIS NA
BASE DE DADOS H ELEN
Métodos
Zhu e Ramanan [6]
Saragih et al.[29]
Liu et al.[30]
Gu e Kanade [31]
Smith et al.[8]
Faster R-CNN [9]

Olhos
53.30%
67.90%
77%
74.30%
78.50%
77.40%

Nariz
n/a
89%
84.30%
88.90%
92.20%
93.47%

Boca
68.70%
76.90%
74.20%
78.90%
85.70%
86.23%

Em geral, vemos que a Faster R-CNNN [9] compara-se
favoravelmente com quase todos os trabalhos anteriores considerados estado da arte sobre este conjunto de dados, exceto
quando comparamos a detecção dos olhos com a abordagem
de Smith et al.[8]. Os métodos comparados visam a utilização
das partes faciais para o alinhamento e reconstrução da face,
objetivo contrário ao nosso que visa a classificação de gênero
imagens sem restrições.
B. Classificação de gênero
Para avaliar a performance da abordagem desenvolvida,
utilizou-se dois conjuntos de dados adquiridos em ambientes
sem restrições (in the wild): Large-scale CelebFaces Attributes
(CelebA) e Faces of the World (FotW). Os experimentos
foram conduzidos em duas fases distintas: a primeira avaliou
a classificação de gênero utilizando apenas classificadores
treinados com uma única parte facial separadamente, com
a arquitetura proposta por Zavan et al. [23] e, a segunda
fase realizou a classificação com o classificador treinado a
partir da fusão das caracterı́sticas das partes faciais (olhos +
nariz + boca), utilizando a arquitetura apresentada na Figura
1. Durante o processo de treinamento, apenas duas classes
foram utilizadas em ambas as etapas, uma indicando o gênero
masculino (0) e a outra o feminino (1). Todos os resultados
apresentados foram obtidos com a detecção automática da face
e das regiões faciais.
C. CelebA dataset
A Large-scale CelebFaces Attributes (CelebA) [5] é composta por imagens de celebridades, cada uma contendo 40
atributos anotados manualmente (por exemplo. óculos de sol,
gênero). As imagens deste conjunto apresentam uma grande
variação de pose e de fundo. A CelebA é formada por
202.599 imagens de faces obtidas através de 10.177 indivı́duos
diferentes e 5 anotações de landmarks. Este conjunto é dividido em três subconjuntos: treinamento (162.770 imagens),
validação (19.867 imagens) e teste (19.962 imagens). Para
os experimentos juntamos os subconjuntos de treinamento
e de validação, formando assim, um novo subconjunto de
treinamento. A Tabela III ilustra um comparativo entre a
arquitetura proposta e o método proposto por [23].
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TABLE III
TAXA DE ACUR ÁCIA DE CLASSIFICAÇ ÃO DE G ÊNERO
CelebA Dataset
NosePose [23]
CNNNFusion-gender

Olhos
92.45%
98.13%

Nariz
90.98%
97.90%

Boca
91.65%
97.40%

Neste comprativo, a CNNFusion-Gender apresentou-se superior em relação ao método proposto por [23]. Além disso,
outro comparativo foi realizado em relação a nossa abordagem
com outros métodos considerados estado da arte presentes na
literatura, que visam também a classificação de gênero. A
Tabela IV destaca a comparação da CNNFusion-Gender com
os demais métodos.
TABLE IV
C LASSIFICAÇ ÃO DE G ÊNERO - C OMPARATIVO COM O M ÉTODOS ESTADO
DA ARTE )
Métodos
FaceTracker [32]
Panda-1 [12]
Panda-w [12]
Li and Zang [33]+ANet [5]
MT-RBM [10]
Walk & Learn [13]
LNets+ANet [5]
HyperFace [14]
Rajanet al. [11]
CNNFusion-Gender (Olhos)
CNNFusion-Gender (Nariz)
CNNFusion-Gender (Boca)
CNNFusion-Gender (Regra de Votação [34])

Gênero
91%
97%
93%
95%
90%
96%
98%
97%
99%
98.13%
97.90%
97.40%
98.34%

Com base nos experimentos realizados na CelebA [5],
comprovou-se também que a CNNFusion-Gender é eficiente
para o processo de classificação de gênero utilizando apenas
uma única parte facial através da combinação de caracterı́sticas, e também obtém resultados satisfatórios em relação
aos outros métodos de classificação.
Obteve-se resultados resultados superiores em relação a
maioria dos métodos, quando comparado com a classificação
realizada através dos olhos (98.13%) e com a aplicação da
regra de votação (98.34)%, exceto ao método proposto por
Rajan et al. [11] que apresenta 99% de acerto.
Ao analisar os resultados, os olhos demonstraram mais discriminantes para o processo de classificação, quando analisado
em relação a CelebA dataset. Durante a etapa de treinamento,
o olho esquerdo e direto foram treinados juntos, através da
união da regiões dos mesmos, passando assim a região total
como entrada na CNNFusion-Gender.
Além do comparativo em relação a classificação de
gênero, analisamos a performance da CNNFusion-Gender na
classificação de um atributo especı́fico (gênero masculino)
presente entre os 40 atributos anotados da CelebA dataset. A
Tabela V exibe o comparativo entre os métodos estado da arte
utilizados para classificação de gênero masculino na CelebA
dataset.
Ao comparar a abordagem proposta obteve-se resultados
inferiores apenas em relação ao método Liu et al. [5], quando
comparados com olhos, boca e nariz. No entanto, ao comparar
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TABLE V
C OMPARATIVO DE CLASSIFICAÇ ÃO DO G ÊNERO MASCULINO NO
CONJUNTO DE DADOS C ELEBA
Métodos
FaceTracker [32]
Panda-1 [12]
Panda-w [12]
Li and Zang [33]+ANet [5]
LNets+ANet [5]
CNNFusion-Gender (Olhos)
CNNFusion-Gender (Nariz)
CNNFusion-Gender (Boca)
CNNFusion-Gender (Regra de Votação [34] )

Gênero Masculino
91%
97%
93%
95%
98%
97.70%
97.40%
96.50%
98%

com o resultado gerado com a regra de votação alcançamos o
mesmo resultado apresentado por Liu et al. (98%), considerado o estado da arte em relação a classificação de um atributo
especı́fico (gênero masculino).
D. Faces of the World
A Faces of the World (FotW) [25] é um subconjunto
criado para a realização do ChaLearn Looking at People and
Faces of the World Challenge and Workshop, utilizado para
classificação de sorriso e gênero. este conjunto de dados é
composto por três subconjunto: Treinamento (6.171 imagens),
Validação (3.086 imagens) e teste (8.505 imagens).
Neste conjunto de dados, realizou-se um comparativo com
os demais métodos de classificação de gênero, que utilizam a
face inteira para tal processo. Para o experimento, uma nova
divisão dos subconjuntos foi realizada, gerando assim um novo
subconjunto de treinamento que consistem em 9.257 imagens
e 8.505 imagens para teste, eliminando assim o subconjunto
de validação que foi adicionado ao de treinamento. A Tabela
VI exibe o comparativo da classificação de gênero com demais
métodos estado da arte.
TABLE VI
C OMPARATIVO DE CLASSIFICAÇ ÃO DE G ÊNERO NA BASE DE DADOS
F OT W)
Métodos
MT-RBM [10]
CMP+ETH [35]
DeepBE [36]
SIAT-MMLAB [37]
Rajan et al. [11]
CNNFusion-Gender (Olhos)
CNNFusion-Gender (Nariz)
CNNFusion-Gender (Boca)
CNNFusion-Gender (Regra de Votação) [34])

Gênero
71.70%
89.15%
90.44%
91.66%
93.12%
90.08%
92.55%
91.52%
92.96%

Os resultados foram superiores aos métodos [10], [35],
[36], [37] quando comparado com a CNNFusion-Gender
(Regra de Votação), perdendo apenas para o método proposto por Rajan et al. [11]. Entretanto, ao comparamos a
CNNFusion-Gender(Olhos), obtivemos resultado superior apenas no método MT-RBM. Este desempenho deve-se ao fato de
várias imagens apresentarem algum tipo de acessório na região
dos olhos, por exemplo, óculos. Neste conjunto de dados,
o nariz apresentou-se mais discriminante para o processo de
classificação de gênero.

IV. C ONCLUS ÃO
Neste trabalho, investigamos o uso de partes faciais, técnicas
para aprimorar o classificação de gênero. Sendo assim,
nossa nova arquitetura de CNN para classificação de gênero
demonstrou-se competitiva em relação aos demais métodos
estado da arte. Experimentos realizados em conjuntos de
dados sem restrições CelebA e FotW comprovaram o alto
desempenho da CNNFusion-Gender em diferentes cenários.
Nossa abordagem apresentou resultados satisfatórios na
CelebA dataset quando comparado aos métodos [5], [32],
[12], [10], [13], [14], [33] considerados estado da arte em
classificação de gênero, ficando atrás apenas do método [11].
A CNNFusion-Gender também apresentou um excelente desempenho em relação a Faces of the World dataset, obtendo
resultado superiores quando comparados aos métodos [10],
[35], [36], [37].
Além disso, a CNNFusion-Gender demonstrou-se por meio
dos experimentos, que é possı́vel realizar a classificação de
gênero apenas com três partes faciais (olhos, nariz e boca) a
partir da fusão de suas respectivas caracterı́sticas, descartando,
assim, o uso de atributos tais como: óculos de sol, bigode)
ou a utilização de informações externas, como vestuário,
abordagem utilizada por Li et al. [4].
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Abstract—Acute lymphoid leukemia (ALL) is the most common
type of cancer to manifest in childhood, but when diagnosed early
the patient’s chance of reaching remission state is approximately
90%, for presenting rapid clinical evolution is necessary that its
diagnosis can be made as fast and reliable as possible, so that
the treatment can be initiated. This article presents a computer
vision system capable of segment, extract relevant information
and classify white blood cells as healthy or possible carriers of
ALL, using image processing, pattern recognition and machine
learning techniques. The system can correctly segment white cells
in 90% of the tested images, and present a classification accuracy
of 0.946.
Keywords—acute lymphoid leukemia, image processing, pattern
recognition, computer vision.

I. I NTRODUÇ ÃO
A leucemia linfoide aguda (LLA) é um tipo maligno de
câncer que ataca as células brancas do sangue (leucócitos),
mais especificamente a linhagem dos linfócitos, fazendo com
que apenas células pertencentes a esta linhagem não maturem
da forma correta e passem a se multiplicar de forma desordenada comprometendo o sistema imunológico do paciente.
A LLA é o tipo mais comum de câncer a se manifestar na
infância, porém quando diagnosticada e tratada precocemente
90% das crianças atingem o estado de remissão, no entanto
quando manifestada em adultos o prognóstico não é favorável,
uma vez que apenas 50% dos pacientes pertencentes a este
grupo chegam ao estado de remissão segundo a Associação
Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) [1]. Por ser
uma leucemia do tipo aguda a LLA apresenta uma rápida
evolução em seu quadro clı́nico, justificando a necessidade de
um diagnostico rápido e confiável.
O diagnóstico de LLA normalmente é feito por por um
médico patologista com base na análise microscópica de uma
amostra de medula óssea ou sangue periférico, onde após
a aplicação de um contraste que destaca os leucócitos das
demais células presentes no sangue é verificada a incidência
e a maturidade dos linfócitos presentes na lâmina. Por ser
um processo cansativo que depende exclusivamente da opinião
de um especialista é importante prover ferramentas que possam auxiliá-lo, fazendo com que os diagnósticos possam ser
concluı́dos mais rapidamente. A figura 1 mostra uma lâmina
contendo uma amostra de sangue periférico analisada para
diagnóstico de LLA.
Sistemas de auxı́lio ao diagnóstico (CAD) são projetados
com o propósito de gerar uma segunda opinião ao médico

Fig. 1: Exemplo de imagem de análise microscópica. Fonte:
[2].

sobre um determinado problema [3], no contexto referente ao
diagnóstico de LLA podem ser elaborados sistemas CAD que
a partir de imagens de lâminas examinadas pelo patologista
classifique-as como positivo ou negativo para LLA. A visão
computacional é o estudo que se dedica a extrair informações
de imagens, com o objetivo de descrever de maneira clara os
objetos que a compõem [4], informações estas que podem ser
usadas para diferentes propósitos, como classificar ou identificar a existência de um objeto especı́fico em uma imagem.
Este trabalho propõe um sistema de visão computacional
capaz de segmentar, extrair de caracterı́sticas e classificar de
imagens contendo células brancas do sangue como portadoras
ou não de LLA, a partir da aplicação de técnicas de processamento digital de imagens e aprendizagem de máquina.
II.

R EVIS ÃO BIBLIOGR ÁFICA

O trabalho proposto por [?] tem o objetivo de segmentar leucócitos existentes em imagens pertencentes a base
ALL IDB2, este trabalho apresentou eficiência ao se trabalhar com diferentes modelos de cores para segmentação
dos leucócitos, abordagem essa que pode ser vista em outros trabalhos relacionados ao mesmo tema. A proposta de
segmentação trabalha com o canal Hue, do modelo HSV, e uma
imagem em tons de cinza obtida a partir de uma imagem RGB
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para segmentar o leucócito central. Testado nas 130 imagens
pertencentes a pacientes portadores de LLA existentes na base
ALL IDB2, a proposta de segmentação apresentou a taxa de
acurácia de 0,98.
Outro trabalho aplicado a base de imagens ALL IDB2
porém com o propósito de diferenciar leucócitos saudáveis de
portadores de LLA foi apresentado por [5], nele os autores
optaram por segmentar somente o núcleo dos leucócitos, e a
partir dele extrair caracterı́sticas. Na etapa de segmentação foi
utilizado o algoritmo de clusterização K-means para segmentar
o núcleo das imagens. Foram selecionadas caracterı́sticas referentes a área e também a textura do núcleo, que quando aplicadas ao classificador Naive Bayes apresentaram uma acurácia
de 75% na classificação das 40 imagens testadas.
O trabalho elaborado por [6] se destaca dos demais por
aplicar mais classificadores e também utilizar todas as imagens
presentes na base ALL IDB2, por ser um dos poucos trabalhos
a utilizar a base completa, teve que lidar com os problemas de
iluminação apresentados pela mesma. A etapa de segmentação
trabalhou com o canal Value, pertencente ao modelo HSV,
este canal foi escolhido por destacar os leucócitos das demais
células que compõe a imagem, os classificadores Árvore de
Decisão, Naı̈ve Bayes, KNN e SVM foram treinados utilizando
as caracterı́sticas morfológicas de solidez, diâmetro equivalente, extensão, excentricidade, circularidade, área e intensidade média, onde a maior acurácia foi apresentada pelo KNN,
com valor de 85,0, e a menor acurácia foi apresentada pelo
classificador Naı̈ve Bayes, com valor de 70,3.
III. M ATERIAIS E M ÉTODOS
A. Base de Imagens
Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a base de
imagens ALL-IDB2 (Acute Lymphoblastic Leukemia Image
Database for Image Processing) que é uma base de domı́nio
público e gratuita cedida por Labati et. al.(2011), com o
propósito de testar sistemas de processamento de imagens e
reconhecimento de padrões. É composta por 260 imagens no
formato JPG, capturadas com uma câmera Canon PowerShot
G5 acoplada a um microscópio [2].
As imagens são divididas igualmente entre células doentes,
denominadas linfoblastos, e células saudáveis. As imagens
são compostas por um ou mais leucócitos e nenhuma ou
algumas hemácias, mas apenas o leucócito que se encontra
mais próximo ao centro da imagem deve ser levado em
consideração para classificação, sendo necessário o descarte
das demais células que compõe essa imagem. O nome das
imagens segue o padrão ImXXX Y.tiff, onde XXX é uma
sequência de números inteiros, variando de 001 até 260, usada
na identificação de cada imagem, e Y é o rótulo que define se
a imagem possui uma célula saudável caso Y = 0 ou provável
linfoblasto caso Y = 1 [2]. A Figura 2 mostra um exemplo de
cada classe, na figura 2 (a) é mostrada uma imagem com um
provável linfoblasto e em 2 (b) uma célula saudável.
B. Segmentação
Como segmentar apenas o leucócito central em um único
pipeline se mostrou ineficiente, com isso optou-se por segmentar e remover individualmente cada um dos elementos que

(a)

(b)

Fig. 2: Exemplos de imagens contidas na base ALL IDB2, (a)
corresponde a imagem Im001 1.tif e (b) a imagem Im176 0.tif

compõe a imagem para que ao fim reste apenas o leucócito
central, metodologia esta que se comprovou mais eficiente.
1) Segmentação de hemácias: inicialmente foram extraı́dos
os canais B e S, pertencentes aos modelos de cor RGB e
HSV, pois a partir da análise do histograma destas imagens
pode-se notar que apresentavam uma distribuição bimodal.
Posteriormente essas imagens foram binarizadas utilizando
o método de Otsu [7], como observado nas imagens 3c e
3d. Aplicando uma operação de soma entre as imagens 3e
e 3f notou-se que apenas os pixels pertencentes a hemácias
possuem valor zero. No passo seguinte foi aplicada uma
operação morfológica de fechamento, utilizando um kernel 5x5
em forma de elipse, para remover eventuais contornos ainda
presentes na imagem resultante da soma. Por fim é aplicado
crescimento de regiões no ponto central das hemácias, para
que seu interior também seja segmentado.
2) Segmentação do fundo: inicialmente foi aplicado o algoritmo K-means, atribuindo o valor 4 ao parâmetro K, com
objetivo de reduzir para quatro o número de valores possı́veis
para os pixels da imagem, o valor quatro foi escolhido porque a
imagem é composta por quatro elementos básicos: núcleo de
leucócito, citoplasma de leucócito, hemácia e fundo. Notouse que no canal se saturação os pixels com menor valor
(M) tendem a ser referentes ao fundo, logo para montar uma
máscara que segmente apenas o fundo basta atribuir o valor 1
aos pixels que possuam valor igual a M e 0 aos demais pixels
da imagem de saturação.
3) Segmentação do leucócito central: inicialmente removese o fundo e hemácias, por meio da aplicação de uma operação
aritmética de subtração entre as imagens resultantes dos algoritmos III-B1 e III-B2 com a imagem original. Como a
segmentação do fundo e hemácias não é perfeita, é natural que
ainda restem pequenos ruı́dos relativos a pequenas porções de
hemácias e fundo na imagem resultante da operação aritmética
de subtração, para solucionar este problema a imagem é binarizada permitindo a aplicação de uma operação morfológica de
abertura removendo os ruı́dos ainda presentes. Uma vez que
a imagem resultante possui apenas leucócitos resta descartar
os leucócitos que não sejam o central, para tal são obtido
os contornos da imagem resultante da abertura e calculado a
distância Euclidiana do ponto central de cada um dos contornos
com relação ao ponto central da imagem, e aquele que possuir
a menor distância será definido como o leucócito central.
Por fim é aplicado crescimento de regiões no ponto central
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(a)

(d)

(b)

(c)

(e)

Fig. 4: Ilustra o resultado dos passos seguidos na segmentação
de hemácias aplicado na imagem Im091 1.tif. (a) Imagem
original; (b) Resultado da aplicação do algoritmo K-means na
imagem (a), (c) Canal de saturação (modelo HSV) da imagem
(b); (d) Mascara criada para segmentar o fundo; (e) Resultado
da multiplicação entre máscara (d) e a imagem original (a);
(g)

(h)

(i)

Fig. 3: Ilustra o resultado dos passos seguidos na segmentação
de hemácias aplicado na imagem Im091 1.tif. (a) Imagem
original; (b) Canal de saturação (modelo HSV), (c) Canal azul
(modelo RGB); (d) Resultado do método de Otsu na imagem
(b); (e) Resultado do método de Otsu na imagem (c); (f) Soma
das imagens (d) e (e); Resultado do fechamento da imagem (f);
(h) Crescimento de regiões nos pontos centrais das hemácias
(g); (i) Resultado da segmentação;

do contorno referente ao leucócito central, seguido de uma
operação morfológica de abertura que remove os contornos
referentes aos demais leucócitos.
4) Validação: Devido ao processo de segmentação não
funcionar adequadamente em todas as imagens devido a certas
singularidades foi necessária a elaboração de uma etapa de
validação. Tendo em mente o conhecimento prévio de que o
leucócito central não está em contato com grandes porções
da borda das imagens, esta etapa consiste em verificar que
caso mais de 80% dos pixeis da borda da imagem segmentada
tiverem valor diferente de 0 a imagem será rejeitada.
C. Vetor de Caracterı́sticas
Após a segmentação das imagens foram extraı́das treze
caracterı́sticas de textura propostas por Haralick [8], listadas
na tabela I. Foi verificado que existe uma grande diferença
entre matrizes de co-ocorrência calculadas a partir de canais
diferentes de uma mesma imagem, com isso foram extraı́das
caracterı́sticas de matrizes de co-ocorrência calculadas a partir

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 5: Ilustra o resultado dos passos seguidos na segmentação
do leucócito central aplicado na imagem Im091 1.tif. (a)
Imagem original; (b) Resultado da subtração das imagens
resultantes dos pipelines III-B1 e III-B2 com a imagem (a),
(c) Binarização da imagem (b); (d) Resultado da operação de
abertura; (e) Crescimento de regiões executado no contorno
central; (f) Resultado da segmentação;

dos canais R, G, B e também da imagem convertida em tons
de cinza, onde as caracterı́sticas obtidas a partir do canal B
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apresentaram melhor poder de discriminação entre leucócitos
saudáveis e portadores de LLA. Por fim os valores foram
normalizados utilizando o método z-score.
TABLE I: Caracterı́sticas GLCM
Caracterı́stica
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13

IV.

Descrição
Segundo momento angular
Contraste
Correlação
Soma dos quadrados: variância
Momento de diferença inversa
Somatório da média
Somatório da variância
Somatório da entropia
Entropia
Diferença da variância
Diferença da entropia
Informação de medidas de correlação 1
Informação de medidas de correlação 2

R ESULTADOS E D ISCUSS ÃO

A. Segmentação
A grande dificuldade enfrentada durante a etapa de
segmentação foi a existência de diferentes padrões de
iluminação encontrados na base de imagens utilizada, porém
podemos afirmar a eficiência pipeline proposto em lidar com
este problema uma vez que 234 das 260 imagens existentes na
base foram segmentadas sem perda de informações. Podemos
fazer um comparativo entre o trabalho aqui proposto com o
trabalho desenvolvido por [9], onde os autores conseguiram
segmentar corretamente 98% das imagens testadas, porém
foram testadas apenas 130 imagens das 260 presentes na base.
B. Classificação
Foram testados os classificadores K Nearest Neighbors
(KNN), Perceptron, Linear Discriminant Analysis (LDA),
Multilayer Perceptron (MLP) e Support Vector Machines
(SVM), utilizando os parâmetros listados na tabela II,
parâmetros estes que foram escolhidos mediantes a diversos
testes.
TABLE II: Parâmetros alterados
Classificador
MLP
LDA
SVM
Perceptron
KNN

Parâmetros
solver = adam, hidden layer sizes = (10,
10), activation = identity, max iter = 1000
solver = svd
kernel = linear, C = 25.0
n iter = 500, penality = elasticnet
K=5

As 234 imagens segmentadas corretamente foram divididas
aleatoriamente em dois grupos, 60% para treinamento e 40%
para teste, a tabela III mostra a acurácia média apresentado
por cada um dos classificadores após mil iterações.
TABLE III: Acurácia Média dos Classificadores (%)

Classificador
MLP
LDA
SVM
Perceptron
KNN

Acurácia média
0,940
0,938
0,933
0,909
0,656

Desvio Padrão
0,018
0,022
0,019
0,041
0,074

Pode-se observar que com exceção do classificador KNN
todos os outros obtiveram resultados acima de 0,90 de acurácia
média. Sendo que os três melhores foram LDA, SVM e MLP
todos com mais de 0,93 de acurácia. Isso mostra que as caracterı́sticas utilizadas foram, em sua maioria, discriminantes.
C. Combinação de classificadores
Foram testadas as técnicas de combinação de classificadores
por meio de voto, soma e produto. Os classificadores MLP,
SVM e LDA foram utilizados para testar as técnicas de
combinação, a tabela IV apresenta os resultados obtidos na
combinação dessas três técnicas que tiveram os melhores
resultados isoladas.
TABLE IV: Combinação de Classificadores (%)
Método de combinação
Soma
Produto
Voto

Acurácia média
0,946
0,945
0,943

Desvio Padrão
0,022
0,062
0,022

A combinação dos classificadores apresentou os melhores
resultados, onde em todos os casos se saı́ram melhor do que
a utilização de classificadores individuais.
D. Ensembles
Foram testados os algoritmos de ensembles Random Forest,
Bagging e AdaBoost, também utilizando 60% da base para
treinamento e 40% para teste, divididos aleatoriamente em
mil iterações. A tabela V mostra o resultado dos algoritmos
ensembles testados.
TABLE V: Acurácia Média Ensembles (%)
Ensemble
Bagging
AdaBoost
Random Forest

Acurácia média
0,937
0,926
0,906

Desvio Padrão
0,022
0,024
0,029

O melhor caso dos Ensembles foi o algoritmo Bagging que
alcançou 0,937 de acerto. Se comparado com os três melhores
classificadores isolados o Bagging foi superior somente ao
SVM que obteve 0,933, não melhorando dessa forma o melhor
resultado obtido anteriormente.
V. C ONCLUS ÃO
O trabalho desenvolvido apresenta uma taxa de acurácia
na classificação de imagens compatı́vel com os melhores
trabalhos relacionados a base de imagens ALL IDB2. Podemos fazer um comparativo direto com o trabalho Leukocytes
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classification in microscopy images for acute lymphoblastic leukemia identification desenvolvido por Larissa Ferreira
Rodrigues et al. [6], pois foi o único trabalho encontrado
que também utilizou a base de imagens completa, este que
apresentou uma acurácia de 0,85 valor compatı́vel com o
encontrado no trabalho proposto.
Com os resultados obtidos pode-se concluir que é possı́vel
diferenciar leucócitos saudáveis de prováveis linfoblastos utilizando técnicas de processamento de imagens e reconhecimento de padrões.
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