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Resumo

Dentre as técnicas aplicadas em produção de vídeo digital estão as aplicadas pala
combinação de vídeos. Estas técnicas consistem na substituição de objetos em uma
seqüência de vídeo através do recorte desses objetos e da colagem dos mesmos em
uma outra seqüência. Um dos problemas apresentados por técnicas convencionais de
combinação de vídeos é o número de cuidados a priori que devem sei' tomados na
produção do vídeo que será processado. Outro problema i-elacionado a combinação de
vídeos ocorre quando se deseja editar um vídeo que não foi produzido com cuidados
cz priori. Neste caso, os objetos são recortados manualmente, o que pode se tornal-
inviável, devido a grande quantidade de quadros da seqüência.

O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta computacional que faça combi-
nação de vídeos, sem as desvantagens apresentadas acima. Os objetos de interesse
são segmentados através da aplicação do Paradigma de Beucher-Meyer, uma técnica
aplicada eu] segmentação de imagens que provê a detecção exala das bordas dos ob-
jetos a partir de um conjunto de marcadores, reduzindo o problema de segmentação
ao problema de se encontrar marcadores para os objetos a, serem segmentados. Estes
maicadoles são encontrados através da aplicação de operadores aperture, projetados
por técnicas de aprendizado computacional.

Após a introdução, seguem um capítulo sobre fundamentos da Morfologia Matemática
e um capítulo sobre segmentação morfológica e filtros conexos, onde o Paradigma
de Beucher-Meyer será apresentado. Em seguida, são apresentados os operadores
apertara, bem como o projeto destes operadores por aprendizado computacional. É
apresentada, então, a metodologia.proposta para segmentação de seqüências de ima-
gens, bem como alguns resultados da aplicação desta metodologia em seqüências de
imagens em níveis de cinza e em seqüências de imagens coloridas.



Abstract

Among the techniques applied to digital vídeo edition are the vídeo mixing ones.
These techniques consist in the substitution of objects in a vídeo sequence by cutting
these objects and pasting them in another sequence. One problem related to usual
vídeo mixing techniques is the numbei of special Gares supposed when the sequence
is filmed. Another problem related to vídeo mixing occurs when the edition of a
sequence filmed without a priori cases is desired. In this case, the objects are cut
manually, and this task can be impracticable, due the excessive number of frames in
the sequence.

The goal of this work is to propose a computacional pool to make vídeo mixing,
without the disadvantage pointed above. The desired objects ale segmented through
the Beucher-Meyer Paiadigm application, a technique used in image segmentation to
provide an exact bordei detection of the objects, given a set of markers, reducing the
segmentation problem to the finding markers one. These maikers are found through
application of aperture operators, design by computacional leaining.

Following the introduction, are a chapter about the Mathematical Morphology bases
and another chapter about morphological segmentation and connected 61ters. The
Beucher-Meyer will be presented in this chapter. The nexo two chaptets introduce the
aperture operador and its design by computational learning. Finally, the proposed
methodology is intioduced, as well some results of application of this methodology
in both grayscale and colos image sequences.
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Clapítulo l

Introdução

Hoje ucLi passar um $tme nü TV
C/'ue eu .7á uz no cinema
Epal? Mutilürüwt o Sine,
(7ortara7n um.a cena

Ultraje ü Rigor "Sezol!"

Há pouco mais de um século os irmãos Lumiêre criaram o cinémalograpÀe jll. Desde então,
o mundo acompanha extasiado a evolução do cinema, onde cada novo filme apresenta efeitos
especiais cada vez mais realistas.

Nos dias de hoje, alguns destes efeitos especiais são criados poi inovadoras técnicas de edição
de vídeo. Algumas destas técnicas, conhecidas como "comóínação de uz'deus" , têm por finalidade
combinar partes de vários vídeos de modo a criei um novo vídeo. Através da aplicação de tais
técnicas podemos, poi exemplo, utilizei um vídeo onde uma mesa esteja na cena e outro que
apresente uma bailarina dançando, e criar um filme onde a bailarina esteja dançando sobre a
mesa. Algumas técnicas pala combinação de vídeos, como cATana Êey, são clássicas.

aroma key é utilizada para substituir objetos em uma cena. Esta técnica consiste na
filmagem do vídeo principal cobrindo-se os objetos que serão substituídos com uma cor que
contraste com a dos demais objetos da cena, seguida pela substituição dos objetos cobertos.
Figura 1.1 mostra uma cena do filme Forrest Gume, onde o atou Tom Hanks "contracena" com
John Lennon, editada com (JÀroma Key.

Nos últimos anos, houve um grande avanço na produção de vídeo graças ao advento do vídeo
digital. A principal razão para estes avanços é a possibilidade de edição utilizando-se ferramentas
computacionais. Muitos pesquisadores interessam-se pela tecnologia de vídeo digital, desenvol-
vendo pesquisa nas áreas de edição de vídeo, teledifusão digital, imageamento de processos e

l



2 CAPÍTULOS. INTRODUÇÃO

+

X

Figura 1.1: Aplicação de Càroma -Key em Forresf Gume

automação de sistemas

Relacionadas às áreas de vídeo digital, podemos encontiai pesquisas em codificação de vídeo,
editoração eletrõnica, separação de objetos em um vídeo, perseguição de alvos, estimação de
movimento, reconstrução de fundo, entre ouvias.

O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta computacional que torne a edição de
vídeo digital menos trabalhosa. Esta ferramenta seria uma técnica utilizada para encontrei e
separar objetos em uma seqüência de vídeo l2, 3, 41. Separar objetos em uma seqüência de vídeo
pode ser uma tarefa trabalhosa, dependendo do tamanho da seqüência e da complexidade das
formas dos objetos manipulados. O papel da ferramenta proposta é automatizar este processo
de separação. Em Processamento Digital de Imagens, chamamos de segmentação o processo de
separação de objetos em uma imagem

A ferramenta proposta nos próximos capítulos consiste na aplicação do Paradigma de .BeucAer-
J14eZ/er l5, 6, 71, uma técnica de segmentação, em cada quadro da seqüência de vídeo. Este
paradigma reduz o problema de segmentação ao problema de detecção de rrzarcadores, que são
"apontadores" para os objetos a serem segmentados. Estes marcadores serão detectados poi um
operador aperfure l8, 9, 101, que promove a detecção do objeto de interesse em cada quadro da
seqüência através da imposição de um marcador sobre o mesmo.

O Paradigma de Beucher-Meyer consiste na detecção exala das bordas dos objetos de in-
teresse (Figura 1.2 (e)) via aplicação de um operador mafersAed em uma imagem cujos objetos
possuem as bordas realçadas (Figura 1.2 (b)). Esta imagem de bordas realçadas deve ainda
ter sido filtrada (Figura 1.2 (d)), de modo a eliminar todos os ruídos que levariam a uma seg-
mentação incotreta. Porém, apesar do Paradigma de Beucher-Meyer deduzir o problema de
segmentação ao problema de encontrar marcadores para os objetos a serem segmentados, não
existe uma método sistemático para encontrar tais marcadores (Figura 1.2 (c)).

Na metodologia que será proposta, estes marcadores serão encontrados via aplicação de
operadores aperture. Tais operadores são projetados através da observação de pares de imagens.
Exemplos destes pares são apresentados na Figura 1.3. As imagens da esquerda representam as
entradas para o problema que deve ser resolvido via aplicação do operador aperlure, e as imagens
da direita representam os respectivos resultados desejados da aplicação do operador arar(ure.
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Figura 1.2: Etapas do Paradigma de Beucher-Meyer. (a) Imagem Original.
(b) Imagem com Bordas Realçadas. (c) Maicadoies. (d) Imagem Filtra-
da. (e) Bordas Detectadas. (f) Composição das Bordas Detectadas com a
Imagem Original.

A primeira imagem citada que compõe um destes pares é chamada de {magern de observação.
A outra imagem que compõe o par (a que contém o resultado esperado) é chamada de mugem
i.den.l.a

Um requisito que deve ser cumprido no projeto de operadores aperfure é a similaiidade
estatística entre as imagens de observação utilizadas. Em outras palavras, todas as imagens
de observação devem representar o mesmo problema a ser solucionado pelo operador aperfuz'e.
Estas imagens de observação são selecionadas em vários instantes da seqüência de vídeo, de
modo a cobrir todas as situações pelas quais os objetos desejados passam na seqüência. Uma
outra opção é o projeto de um outro operador aperfure caso ocorram mudanças drásticas na
cena, tais como mudança na iluminação ou posicionamento de câmera.

A metodologia proposta pode ser aplicada em seqüências de imagens em níveis de cinza e
coloridas, onde a metodologia aplicada em sequências coloridas é uma extensão da aplicada em
níveis de cinza. No caso colorido, fazem-se necessárias:

© a utilização de um modelo de representação de operadores aperfzire aplicados em imagens
coloridas. A informação em imagens coloridas é composta por vários atributos, e para
cada um deles é associada uma janela. A união destas janelas resulta na janela utilizada
no projeto do operador aperZure;

e a escolha de méti'icas para o realce de bordas em imagens coloridas. Ao contrário de
imagens em níveis de cinza, o cálculo do gradiente em imagens coloridas não é natural pois
não existe uma relação de ordem entre os pízeZs. Os gradientes coloridos estudados são
imagens em níveis de cinza e podem ser utilizados no Paradigma de Beucher-Meyer.
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Figura 1.3: Projeto Automático de Operadores .Aperfure. Imagens de Obser-
vação e respectivas Imagens Ideais.

O Clapítulo 2 apresenta os fundamentos da Morfologia Matemática bem como algumas defi-
nições importantes que foram usadas neste trabalho. O Capítulo 3 descreve todas as etapas que
compõem o Paradigma de Beucher-Meyei e introduz os filtros conexos. O Capítulo 4 apresenta
os operadores aperfure. O Clapítulo 5 mostra como os opetadoies apor(ure podem ser estimados
via otimização estatística no espaço destes operadores. O Capítulo 6 descreve a metodologia
proposta para segmentação de objetos em seqüências de imagens. O Capítulo 7 descreve vários
resultados experimentais. E, finalmente, este trabalho é concluído no Capítulo 8. O Apêndice A
apresenta uma revisão bibliográfica sobre segmentação em seqüência de imagens. O Apêndice B
contém a notação utilizada neste trabalho. E o Apêndice C lista os artigos publicados resultantes
deste trabalho.



Capítulo 2

Fundamentos da Morfologia
Matemática

Nós somos medo e desejo
Somos feitos de silêTtcio e som
Tem cercas co sas que eu não seí dizer

l,uLu, Savttos " Certas Cloisas"

Este Capítulo apresenta uma breve introdução à Morfologia Matemática, que é uma teo-
ria algébrica que estuda a decomposição de operadores entre reticulados completos em termos
de operadores e operações elementares (erosão, dilatação, líh#mo, supremo, negação e com-
posição) j11, 12, 13, 14, 15, 16, 171 e tem sido amplamente aplicada em diversas áreas de
pesquisas em Processamento Digital de Imagens e Visão Computacional como, por exemplo,
análise de imagens, 61tragem e segmentação.

A Seção 2.1 apresenta algumas deÊnições importantes que serão utilizadas por todo este
trabalho. A Seção 2.2 introduz os operadores e operações elementares dos quais os operadores
morfológicos são compostos. Exemplos de operadores morfológicos, descritos em termos dos
opeiadoies descritos na Seção anterior, são apresentados na Seção 2.3. Finalmente, a Seção 2.4
apresenta os operadores morfológicos no contexto das imagens multibanda.

2.1 Definições Preliminares

Serão apresentadas nesta Seção algumas definições que serão utilizadas poi todo o texto.

Uma relação de ordem parcial é uma relação com as propriedades reflexiva, transitiva e anti-
simétrica j181. Um conjunto cujos elementos possuam uma relação de ordem parcial é chamado

5
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de c07Üunfo parcáaZmeníe ordenado

Dado uln conjunto ordenado Z com uma relação de ordem $. r é dito [otalmenfe ordenado
se, Vz, y € r, n $ Z/ ou Z/ $ z. A relação de ordem $ é dita fatal.

Um conjunto parcialmente ordenado Z: é um relãcuZado compZefo se, V,Y c ,C, .4' possui um
ínfimo e um supremo j181.

Seja -E C Z: x ZI, um subconjunto retangular finito de pontos. Soja l.EI a caidinalidade de
.E. Soja K :; 10, kl um intervalo fechado de Z:. Denotemos poi F'unte, .KI o conjunto de todas

as funções / : E --} .K. Denotemos os elementos de F'unl-E,KI por letras minúsculas /,g,
Uma imagem (seja biná.ria ou em níveis de cinza) é dada por uma função / C -Fun].D, .K].

Uma imagem binária pode ainda ser definida por subconjuntos X C -8. Dado z C E, uma
imagem / C F'unl.B, {0, 111 é dada por, Vz C .E,

/(«)
1, se n C X
0, caso contrário

O conjunto f'unl.E,,KI é um teticulado completo, cuja relação de ordem é "$" (menor ou
igual a); dados /,g C f'unl-D, -KI, / $ g + /(=) $ g(n), Vz c E.

Soam X C E,Z/ € .E, a trens/anão de X por Z/ é dada por XV = {z C -E : z -- Z/ c X}. A
translação de uma função / C -Funl-E, -KI por g/, y C E, é dada por /v(aç) = /(z Z/), Vsç c -D.

Um operador é um mapeamento entre reticulados completos. Poi exemplo, um operador
entre imagens é dado por W : -Fume, KI -} .Fume, .KI. (Jm operador @ pode possuir algumas
das seguintes piopiiedades:

. Um operador W é eiçfens uo se / $ Q(/)

. Um operador @ é anta-ea;fensÍuo se / 2 W(/)

. Um operador W é crescente se / $ g + @(/) $ W(g)

. Um operador W é áde«.potente se @(/) = W(@(/)).

Os operadores crescentes e idempotentes são chamados de ./iZfros m07/0Zógácos jl l]

2.2 Operadores Elementares da Morfologia ]\41atemática

A Morfologia Matemática tem por objetivo o estudo de operadores decomponíveis em termos de
operadores e operações elementares. Esta decomposição pode ser expressa através da linguagem
mor/oiógíca j141, que é uma linguagem formal onde o vocabulário é composto pelos operadores
de erosão e dálaZaçâo e pelas operações de stzpremo, Irmano, rzegaçãa e composição. Um operador
morfológico é representado por uma frase da linguagem morfológica.

Soam /,g C F'unl.E,.KI, as operações de supremo, irmano e negação são, respectivamente,
dadas por, Vz C E,

(/ Vg)(z) {.f(«),g(«)}
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(/ A g)(z) = min {./'(:«),g(z)}

«(/(z))
onde k é o maior elemento de K

Soam /,g C .Funl.E, .KI, as operações de adição e suófraçâo são, respectivamente, dadas
por,

(./' + g)(z) = min {(/(z) + g(:«)), k}

u («) - l il,(:l.=1=,á-:., ) « .r(«)
Vz C Z. À é o maior elemento de .K

Sejam @i : -Pune.Z#,KI -+ F'unl-ZF,-KI e @2 : -Funl.E,Ã.l --} .Fume,.KI dois operadores.
composição entre dois operadores @i e Ú2 é dada por

A

Oa$.. Çf) = $at+t Çf»

Seja @.@.-i ' ' ' @i uma composição de n operadores. A ordem de aplicação dos operadores é da
direita pra esquerda.

Sejam / C F'unia, K'l e -B C -E, a dilatação de / poi B é dada por, Vz C .ZI,

õB (/)(:«)
Z/e-B,

onde .B é o eZemenfo esfrufurante

A Figura 2.1 (a) api'esenta uma função / e a Figura 2.1 (b) mostra a dilatação de / poi um
elemento estruturante de comprimento 7. A Figura 2.2 (b) mostra a dilatação da Figura 2.2 (a)
por um elemento estruturante em foi'mato de disco com diâmetro d = 15. Note que a imagem
resultante apresenta regiões mais claras que a imagem original e que vários objetos mais escuros,
menores que o elemento estruturante, desapareceram.

Sejam / C F'unte, KI e B C E, a erosão de / por -B é dada por, Vaç C E,

.B(/)(z) b.. fb.-t Ü
yeB.

onde .B é o elemento estruturante

Observe na Figura 2.1 (c) o efeito da aplicação da erosão sobre a Figura 2.1 (a). Note que,
ao contrário da Figura 2.1 (b), o resultado da erosão, também poi um elemento estruturante em
forma de disco com diâmetro d = 15, apresenta regiões mais escuras que a Figura 2.1 (a), assim
como os objetos mais claros menores que o elemento estruturante desapareceram.

Com relação à forma e ao tamanho do elemento estruturante, a escolha deste conjunto
depende do problema que se quer resolver. Erosões que utilizam con:to parâmetro, por exemplo,
um elemento estruturante em forma de disco com diâmetro d = 15 eliminam mais objetos claros
que elementos estruturante em forma de disco com diâmetros menores.
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(,) (b)

(c)

(a) Imagem Original. (b) Dilatação. (c) ErosãoFigui-a
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g

(.)
Figura (a) Imagem Original. (b) Dilatação. (c) Erosão
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(,) (b)

(.)
Figura 2.3: (a) Imagem Original. (b) Abertura. (c) Fechamento

2.3 Operadores Morfológicos

Seguem abaixo as definições de alguns operadores morfológicos representados pelos operadores
e operações apresentados na Seção anterior.

Seja ./' C .FunÍ-E, K], a aóerlura e o /ecãamenfo de / são definidos por

'fB -- ÕBEB

+B -- eBõB )

onde .B C .E é o elemento estruturante.

A abertura e o fechamento são filtros morfológicos que eliminam elementos da imagem
menores que o elemento estruturante, sem distorções drásticas dos elementos que não são elim-
inados. A abertura elimina, poi exemplo, máximos regionais mais estreitos que o elemento
estruturante. No caso do fechamento, o mesmo ocorre com os mínimos regionais. As Figuras 2.3
(b-c) mostram, respectivamente, a abertura e o fechamento de uma função / (Figura 2.3 (a)).
As Fíbulas 2.4 (b-c) mostram, respectivamente, os resultados da aplicação da abertura e do
fechamento na Figura 2.4 (a).
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W

#

(,) (b)

(c)

la) Imagem Original. (b) Abertura. (c) FechamentoFigura
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Seja / C F'unl.D, .KI, a n-d{/ilação e a n-erosão são dadas poi

õ% = õaõa ' . . 5a (n vezes),

.% = ' cB - - . .B (n «zes),

onde -B C E é o elemento estruturante e n é um inteiro não negativo.

Sejam .f, g C -Fun].E, .K], a d{/afação condicional e a erosão condicional são definidos por

ÕB,g -- ÕB N g

eB,g = eB v g
onde B C E é o elemento estruturante.

Sejam /, g C /'unl.B, KI, a rt-dilatação condácáona! e a n-erosão corzdácdonaJ são dadas por

ÕB,g ' 'JB,pÕB,p õB,g (n «ezes),

'%,g - cB,g'B,g - cB,g (n «zes),
onde .B C -E é o elemento estruturante e n é um inteiro não negativo

Sejam /, g C /'unl.D, KI, os operadores definidos por

PB,P ' Õn.g

são chamados, respectivamente, i71/-reconstrução e sup-reconstrução. Estes operadores têm estes
nomes porque, dada uma função g cuja informação represente regiões de interesse na função /,
"reconstroem" a função / com somente os objetos "apontados" pela função. Chamaremos,
doravante, as funções g cuja informação "aponta" para objetos de interesse em uma função / de
marcadores. Estes marcadores são regiões conexas localizadas nos objetos que se quem preservar.

Seja / C F'unl.E, .KI, a n-aóerftzra e o n-/ecAamenfa de / são definidos por

+ c'#PB,g B,g

7«,B

+«,B ' EnBÕnB ,

onde .B C ,E é o elemento estruturante.

Seja / C F'unte, -KI. Sejam @i,B os seguintes operadores

ll)n,B ,B'Yn,B

\l;2n,B :; "Yn,B+n,B

\l)àn,B :; "fn.B@n ,B"fn,B

$n,B ,B"ln,B@li,B }
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onde .B C E é o elemento estruturante. O operador

@i,a = @l,a@i l,B 'P:,«

é chamado ./litro aZÉernado sequência/.

A seguir, apresentamos alguns operadores morfológicos definidos pelo resíduo da aplicação
de outros open'odores. Seja / C -Funl.D, KI, os operadores fop-ãaf são definidos por

T'Ü' çi) = f lnçf)

'rk'Çf)= #nçf) i
onde -B C E é o elemento estruturante. Os operadores acima são chamados, respectivamente,
de top-hat por aóerfu7a e top-hat por /ecAamento.

Seja / € -Funl.E, -KI, o gradãe7zte mor/o/ógãco é definido por

VB = (ía -- eB ,

onde B c -E é o elemento estruturante. Este operador é utilizado para realçar bordas de objetos.
O gradiente definido acima realça as bordas internas e externas dos objetos. O realce de bordas
internas e enfermas, é definido, respectivamente por

Vb(/) = / cB(/)

VeBçf) = ÕBçf) - f ,
onde .B C .B é o elemento estruturante.

2.4 Morfologia Matemática para Imagens Multibanda

Sejam -LI, .L2, ..., -L. conjuntos totalmente ordenados. Seja .L" o produto cartesiano destes

conjuntos Zi, ã = {1,...,ml; os elementos de -L" são m-uplas Z = (Zi,Z2, -,Z«), li c -Li, d =

Seja / : -B --} 1,". A função / é dada por uma m-upla de funções /, : .E --} .Li. Vz € .E,

«}) )

/(,) =(/1(Z) , ./:2(,) , ..., /m(Z))

Chamemos a função / de imagem m'ulf i)anda ou mu/(áua/atada. Cada um dos mapeamentos /i
representam uma banda da imagem j19, 201. Denotemos poi F'unl.E,.L"l o conjunto de todas
as funções / : -E -+ L"

Sda Z C -L'. O frarzsposto de Z é dado por,

({) -Zi, Z2, - , -Z«)

Seja / .B --} J.,", a fransZação de / por sç C -E é dada por, Vz C E,

/.(Z) Z), /2(, -- :«), ,h(, «))
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Soja $ a relação de ordem parcial "melhor ou igual"entre / e g, /,g C /'unÍ-E, -L"l, definida
por, Vz C W,

f $:'g w (=F\ $ gl.. , /m $ g.) + (.ft(,) $ gi (,), , .h(.) $ g.(z))

O conjunto -Funil.E, .L"l com a relação de ordem parcial $ define um reticulado completo. As
operações de supremo e línámo entre / e g, /,g € -F'unte,.Z)"I, são definidas, respectivamente,
pob

V {7, g} - (/: v g:, .f: v g:, . j- v g...]
e

A {7, 1} - (/: A g:, /, ,A g:, , j« n. g,.à.

Um operador entre imagens multibanda é um inapeamento $ : .FurzlE, .L"l --} ,Fume, .L"l.
S4a / c -Funl.E,.L"l. A dilatação e a erosão de uma imagem multibanda são definidas,

respectivamente, poi
ãB(/) ),ÕB(/2), . ,áB (/m))

ca(/) =(eB(/t),eB(.f2), - . . ,ca(/«))
onde B C .E é o elemento estruturante.

e

2.4.1 Gradiente (colorido

Existem vários métodos, "lineares" e não-lineares, para o cálculo do gradiente para imagens em
níveis de cinza j21, 13, 201, tais como os Filtros de Sobel e Prewitt e o Gradiente Morfológico.
Em cada um destes métodos, o valor do gradiente em um ponto é dado pelas diferenças de
intensidade entre este ponto e seus vizinhos. Para imagens em níveis de cinza, as diferenças são
facilmente calculadas, pois os valores das intensidades dos pêzels neste tipo de imagem pertencem
a um conjunto totalmente ordenado.

Para imagens, coloridas, porém, este cálculo não é tão simples, já que um espaço de cores
não possui uma relação de ordem total. E se um relação de ordem for imposta, esta não refietirá
o processo de detecção de bordas pelo olho humano, visto que este não decide qual é o supremo
entre duas comes, por exemplo, azul e laranja.

Uma alternativa a ser seguida é a escolha de métricas e espaços de cores j211 adequados à
definição de gradientes coloridos. Foram exploradas várias alternativas que serão apresentadas
e discutidas a seguir.

Gradiente /

Sda .M um conjunto totalmente ordenado. Os gradientes apresentados nestas Sub-Seções serão
definidos como mapeamentos q? : .Funl.E, .t"l -+ f'unte, .WI. Vários modelos de representação
de cores 1201 foram utilizados na aplicação de tais operadores. Dentre estes sistemas, estão o
RGB,oIHSeo YiQ.
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Dada .Í C f'unl-E, Z"l, o Gradient' -r de 7, yl (.f) , é de6nido p'-

vl(.Í)(/:), v«(.f,) ,v«(.f;)},
onde yB (/) é o gradiente morfológico definido na Seção anterior. O resultado deste gradiente
é uma imagem em níveis de cinza contendo o supremo das diferenças máximas em cada banda
da imagem /

Gradiente /.r

Dada .f C .Funl-E, -L"l, o Gradiente // de 7, y# (7) , é definido por

Vy(.Í) - V {VL (/-) , VL U2), V%' (/;)}
O resultado deste gradiente é similar ao do Gradiente /, porém, são realçadas somente as bordas
internas dos objetos.

Gradiente //.r

Seja d//.r a rzorma de uma cor Z C -L", definida por

'«. © - l('? -- 'g -- 'í) ;l ,
onde [pJ é o valor de p arredondado para baixo ]221.

Dada 7 C F'"nl-D, -L"l, o Gradient' -r-Z/ de /, yg' (7), é definido por

v#' (.Í) («) .' («.f,.,,),
ond' «'/,,,a = (/i (a.,B) -- /i (Z,«,B) ,./'2 (a.,B) /z (Z,,,B) ,.fS (a,,B) .f3 (b,,B)), e ',,B,b,,B CZ
;ã. d.i; p"''; '*is q« a«, (.Í(',,«)) - ...X a«. (.f(v)) ' a«, (.í(z,,,,)) - . A a«, (.í(y)).'beba '"' ' '' / 'yeB.

Gradiente .rt'

Seja d/v a distância de cot entre / e Z', l, /' C .L", dada por

a.«(z,z') - Vlll: -lÍI,lz: z81,1z; -lál}

Dada 7 C F'"nl-E, -L"l, o Gradient' ]l' de 7, yEV (7) , é de6nido por

,p' (.f) («) - V ',« (.í(«) ,.fw)
3/e.B,

Os quatro primeiros gradientes são computados sob o modelo de cores RGB
gradiente é computado sob o modelo de cores IHS.

O próximo
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Gradiente }''

No sistema IHS ]20], o gradiente da intensidade e da saturação podem ser computados por
'7B (e), visto estas duas infoi'mações são representadas por funções g C F'unte, K']. No entanto,
a informação de cor no modelo IHS é representada por funções A c F'unl.E, OI, onde O :: 10, 3591
não possui uma relação de ordem total poi sei um conjunto de graus. Faz-se necessária a
definição de uma inétiica pata o cálculo do gradiente para a informação de cor.

Sela 0i,02 C O. A dísfáncia de cor entre 0i e 02 é dada por

dh (0i,02) - l/\ {l0i -- 021 ,360 -- l0i 02111

A distância de cor acima definida é uma função dh : O x O --> lO, 1801. Faz-se necessária a
normalização desta distância em K pala o cálculo do gradiente. Seja mK : ]O, 180j --> ]O, k -- l]
n fii npã.i dp nni ,-i ,. li.npan

Da(ia h C F'unte,OI, o gra ienfe angular y'o (A), yo
por, Vz C E,

F'unl.E, OI --} .Funl.E, .KI, é dado

Vo (h) (z) = «.K dh(h(z),h(3/))- A dh(h(:«),h(z/))l
gC{ B, - {=J} ./

onde B é o elemento estruturante

Soam a, b e c três inteiros. O Gradiente V é definido como uma combinação linear dos
gradientes morfológicos para l e S e do gradiente angular para H. Os coeficientes da combinação
linear são usados para realçar ou obscurecer os picos dos gradientes.

Seja ./' C F'un.],E, .L"] uma função representada no modelo IHS (aqui, -L" = K x O x K). O
Gradiente y, \7% : -Furz].D, .L"] --> F'unl.E, ZZI, é definido por

\zX (/) « VB (/i) + b Vo (.f2) + c VB (/3) ,

onde /i, /2 e /3 representam, respectivamente, as informações de intensidade, cor e saturação.

O Gradiente V' é chamado de soma dos gradientes ponderados pois cada gradiente é multipli-
cado por um escalar para que seu peso aumente ou diminua na soma. Isto nos permite regular
quais informações são relevantes e quais não são no cálculo do gradiente. Por exemplo, em
imagens onde a informação de cor é a mais importante, o gradiente de coi poderia ser utilizado.
Porém, em alguns casos, tal informação não é suficiente para realçar a informação entre objetos
com cores similares; faz-se então necessária a utilização de mais informação para que as bordas
entre tais objetos sejam realçadas, e isto é feito, por exemplo, aumentando o peso da informação
do gradiente de saturação.

Note que a abordagem acima também pode ser realizada sob outros modelos de comes

O última gradiente colorido a ser definido é computado sob o modelo YIQ.
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Figura 2.5: Resultados da Aplicação dos Gradientes Coloridos Apresentados

#

Figura 2.6: Resultados da Aplicação dos Gradientes Coloridos Apresentados.

Gradiente }',r

Dada / € Funl-E,.L"l, onde / é representada no mode]o YIQ, o Gradiente }'''] de /, \7'nv/
F'unl.E, .L"l --} .Funl.E, .KI , é definido por

vE' (/)
onde /i representa a informação de luminosidade Y

As Figuras 2.5 e 2.6 apresentam os resultados da aplicação dos gradientes definidos acima
pala algumas imagens coloridas.
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Capítulo 3

Filtros Conexos e Segmentação
Morfológica

Me $z em mit pedaços
PTCL VOCÊ juntar
E queria sempre achar
E=plicü ção pro que eu sentia

Legião UrbaTta " Quase Sem Querer"

Um dos ramos de pesquisa em Processamento Digital de Imagens mais desa6adores é a
Segmentação de imagens. Um dos principais motivos é a ausência de um método sistemático a
ser utilizado em quaisquer casos onde seja necessária a segmentação de um objeto na imagem;
para cada problema é desenvolvida uma solução específica.

Segmentação de Imagens 1201 é o particionamento de uma imagem em objetos de interesse.
Este particionamento é feito seguindo-se algum critério e, geralmente, objetiva-se separar os
objetos de uma imagem entre si ou simplesmente destacar um objeto-alvo entre vários outros.

Existem vários critérios utilizados neste particionamento, mas podemos classifica-los, basi-
camente, em duas categorias: borda e região. Os critérios que pertencem à primeira categoria
são utilizados para definir os objetos unicamente pelas suas bordas, que costumam ser descon-
tinuidades na imagem e podem facilmente serem detectadas por filtros passa-alta. Já os critérios
que pertencem à segunda categoria particionam uma região inteira que caracterize o objeto. Es-
tas regiões tendem a ser conjuntos de pázeZs similares e podem ser computadas, por exemplo,
por algoritmos de crescimento de regiões.

Existem vários métodos clássicos de segmentação de imagens; alguns deles são apresentados
eln l20, 71. Uma delas, bastante poderosa e considerada clássica no contexto da Morfologia

19
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Matemática, além de prover a detecção exala das bordas dos objetos a serem segmentados, ainda
simplifica substancialmente o problema de segmentação. Esta técnica, chamada de .Paradígmza
de -BetzcAer-.A4eg/er l5, 6, 71, será estudada neste capítulo.

Introduziremos também neste capítulo uma família de filtros morfológicos, os .P/iras conexos.
Estes filtros têm por caiacteiística reduzir o número de zonas planas l23, 241 (regiões conexas
de pizeZs que possuem nível de cinza constante) sem a introdução de bordas. Note que estes
filtros podem suprimir algumas bordas, mas ainda respeitam a condição de não introduzir outras
bordas.

Filtros Conexos são utilizados pala simplificam imagens, para eliminar objetos com deter-
minadas áreas, e pala aprimorar os resultados do Paradigma de Beucher-Meyer, entre outras
aplicações.

3.1 Definições Preliminares

Uma grade de conecfáuidade é um grato não orientado G = (-E,V'), onde -E C a x ZZ é o
subconjunto retangular finito de pontos, onde os pontos representam os véi'vices do grato e }'', o
conjunto de giestas de G que definem uma relação enfie os pontos de -E j11, 71

Estas giestas, que são pares de pontos {z,y}, z, y c E, definem uma relação de uázánAança
entre z e g. Dois pontos z e y são uãzinãos se {sç, ly} C T''

Sda -nrG(z) = {3/ c E : {z,3/} € V} o conjunto que denota a uázánAança de sç, z C ,E. De-
notemos por (a, b) as coordenadas de um ponto z C .E.

Dizemos que -E é 4-c.necf'd. se V(a, b) C .E, ATC((a, b)) = {(a -- 1, b), (a + 1, b), (a, b -- l),

(a,b+l). Dizemosque-Eé 8-conectada seV(a,b) C -E, Nc((a,b)) = {(a -- l,b),(a + l,b),(a,b l)
,(a,b+l),(a l,Z, l),(. l,b+l),(«+l,Z,-l),(«+l,Z,+l).

Sejam .B4,.B8 C .E dois elementos estruturantes. B4 tem a forma de cruz e representa
a 4-conectividade. .B8 tem a forma de um quadrado com dimensões 3 x 3 e representa a 8-
conectividade.

Definimos camínão de z a Z/, z, y C E como unha seqüência (-; = {po,PÍ, ...,p.} de pontos de
.E l71, onde po = z, p« = Z/ e V{ € 1O,n -- ll,pi C Ara(pi+t). O comprimento do caminho a é
dado poi lal = n -- l.

Um suóc07Üunto conexo de E é um subconjunto X C -E tal que Vz, Z/ € X, existe um caminho
C inteiramente contido em X

Seja / C f'unl.8,KI. Uma zona plana de / é um subconjunto conexo X C E, tal que
f( ) = j(u), w=, u c x.

S4a / C f'unte,-KI. Sejam X e y duas zonas planas de /. X e y são adjacentes se
]z C X, Z/ C }''' tal que z C JVC(y).

Seja / C f'uml.E, {0, 111 uma imagem binária. Sda T uma árvore que tenha as seguintes
caracteríticas:
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B 7' tem um nó raiz r

B Cada nó de T representa uma zona plana de /

© Um nó está no nível fi de T se estiver a uma altura á na árvore

e O nó r está em fO e representa o /findo da imagem

e A zona plana i'epi'esentada por um nó n que está em ti, ã > 0, é adjacente à zona plana
representada pelo nó paide z.

A árvore descrita acima é chamada de árvore Aomof(ípiccz jlll. Duas imagens binárias são
Aor/zof(5pácas se podem ser representadas pela mesma árvore.

Uma transformação @ é homotópica jlll se duas imagens binárias X e @ (X) possuírem a
mesma árvore homotópica. Um exemplo de transformação homotópica é a translação: uma
imagem após ttansladada continua representada pela mesma árvore homotópica.

Sda ./: C f'unlZ, -KI. Seja Ch(/) = {z C E : /(z) = A}, h C -K uma imagem binária. Duas

funções /,g c F'unl.E, .KI são homotópicas se {A(.f) e eh(g) são homotópicas, V/z c K j171.

Sda / C f'un]-E,K]. Um mhámo regional (respectivamente, máximo reg amai) é uma zona
plana Z tal que .f(z) < /(n) (respectivamente, /(z) > /(n)), z C Z, n € N C rz, onde /z é a
coleção de todas as zonas planas adjacentes a Z

Sda / C F'unl.B, .KI. l.Jm pala é um subconjunto conexo }' que contém um único mínimo re-
gional R, é adjacente a um conjunto P' de zonas planas de /, P' = {.F : .F é um máximo regional de /},
tal que para todo caminho a (z = pO,Pi,P2,' ' ' ,Pm = y), Z C -R, Vg/ C F' C. 7', inteiramente
contido em V -- {g/}, /(p{) $ /(pi+i).

Sda / € -Funl.D, -KI. Um pico é um subconjunto conexo V que contém um único máximo re-
gional -R, é adjacente a um conjunto P de zonas planas de /, P = {F' : .F é um mínimo regional de /},
tal que para todo caminho a (z = po,pi,p2, ' ' ' ,p«. = y), z C -R, Vy C F' C P, inteiramente
contido em V {Z/}, /(pi) 2 /(pi+i).

Sda / C F'unl.E, .KI. Uma transformação ( : F'unl.E, .KI -.} .Fume, .KI é homotópica se ((/)
preserva os mínimos e máximos regionais de / l61.

3.2 IFiltros Conexos

Os ./i/fios conexos têm uma grande aplicabilidade em segmentação e simplificação de imagens.
A propriedade destes filtros é a redução do número de zonas planas na imagem. Uma outra
propriedade importante é a não introdução de novas bordas na imagem ]23, 7]. No entanto, a
aplicação destes âltros pode eliminei bordas. Em outras palavras, os filtros conexos reduzem o
número de zonas planas através da união de zonas planas adjacentes; duas ou mais zonas planas
podem passam a ser uma só após a aplicação destes filtros.

Um operador conexo é um mapeamento @

(p,g) são vizinhos, /(p) = / (q) :+ g (p) =
.f --} @(/) = g, /,g C .Fun].B,-K], onde Vp, q C

g (q). Um p/an ng é o resultado g da aplicaçãoE
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Figura 3.1: P/aning
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(*)(b)(c)

Figura 3.2: Filtragem Homotópica. (a) Gradiente. (b) Marcadores. (c)
Gradiente Filtrado.

de um filtro conexo sobre / ]24]. A Figura 3.1 mostra um exemplo de pZanáng; observe que não
existem pares (p, q) de pia;eZs vizinhos em / que não o sejam em g.

As próximas Sub-seções apresentarão algumas categorias de filtros conexos, bem como a
aplicação destes filtros.

3.2.1 Filtragem Homotópica

Como sela visto na Seção 3.3, o operador gradiente morfológico, usado para realçar as bordas dos
objetos, é muito sensível a ruídos. Quando este operador é aplicado ele realça não só as bordas
dos objetos mas também as "bordas" dos ruídos. Quando o operador wafersAed é aplicado sobre
o gradiente de uma imagem ruidosa, ocorre o fenómeno de supersegmentação (Figura 3.12). Isto
ocorre devido ao excessivo número de vales resultantes da aplicação do operador gradiente.

A idéia é "tapar" os vales indesejados através da aplicação de um filtro morfológico conexo
que, a partir de regiões conexas que apontam os objetos de interesse, devolve uma imagem que
possua vales somente pata estes objetos. Observe que o filtro descrito muda a homotopia da
imagem original cortando alguns íamos de sua árvore homotópica.

Seja .f c f'unte,KI a imagem que possui os objetos a serem segmentados. Se.ja g €
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Figura 3.3
gerados.

Filtragem Homotópica: Somente os Mínimos Regionais são Al-

F'ARIE, -KI o gradiente morfo]ógico de /. Sela ]U o conjunto de todas as regiões conexas de
-E que apontem os objetos a serem segmentados. Chamemos M de conjunto de marcadores
(Figura 3.2 (b)). Seja m C -Funl.E, .KI a função que representa estes marcadores, definida por

m (z) = 1 o, k*so contrário

O open'odor de mudança de homotopia 0, definido poi

o(g) r'b,ü«,üw (:' (m)) ,

faz uma ./iZfragem Aomotópàca do gradiente g através de uma reconstrução dual de m. O resultado
deste operador é uma mudança de homotopia porque alguns mínimos regionais do gradiente são
eliminados (Figura 3.2 (c)). Em outras palavras, o operador tapa todos os vales da imagem de
gradiente [7] (exceto os vales que possuíam marcadores) (Figura 3.3). Além disto, o operador
não inclui novos picos na imagem, e as bordas que definem os objetos a serem segmentados são
preservadas.

3.2.2 -ZleueZámgs

Uma outra categoria de filtros conexos morfológicos proposta por Meyet- ]24] tem por carac-
terística a simplificação de uma imagem através de aberturas e fechamentos por reconstrução
adaptativos, isto é, as reconstruções são feitas somente em determinadas áreas da imagem. As
funções g que apresentem, com relação a uma imagem original /, estas duas características: re-
dução de zonas planas e não criação de mínimos e máximos regionais são chamadas de leueZãngs,
e serão estudadas nesta Seção. Antes, dois tipos especiais de pZanings são definidos

Um plarzdng g é um .#aÉlenáng de uma função /, .f, g c f'unte, .l(], se e somente se, Vp, q C
-D : (p, q) vizinhos,

[ / (p) 2 g (p) e g (q) 2 / (q)
g (P) > g (q) :+ l ou

l .f (q) 2 g (p) e g (q) ? / (p)
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Figura 3.4: F'iallenáng

Em outras palavras, g é um .Hafteníng de / se toda transição em g é delimitada por uma
transição em / (Figura 3.4). Apesar de g possuir variações mais suaves que as de /, g pode
possuir novos mínimos e máximos regionais. Um exemplo é o operador que executa a operação
de negação. As transições em g estão delimitadas pelas transições em / mas os mínimos regionais
de / passaram a sei máximos regionais de g, e vice-versa.

Observe na Figura 3.4, que a função g tem três transições, e todas estão delimitadas pelas
transições eni .f, satisfazendo a implicação acima.

Uma função g é um morzofone planíng de /, /,g C f'un].E,K], tal que Vp,q c .E
vizinhos,

(P,q)

g (P) > g (q) + / (P) > / (q)

Uma característica de um operador monofone planãng é de jamais criar um mínimo/máximo
regional.

Uma função g que seja, ao mesmo tempo, um ./Zalfenãng e um morzofone p/anãng de /,
/,g € .Fun].E, .K], tal que,

g(p) > g(q) +/(p) ? g b) e g(q) ?/(q),
é um ZeueZ ng (Figura 3.5). Se g satisfaz a condição apresentada, as suas transições são mais
suaves que as respectivas transições em / sem que hajam acréscimos de mínimos e máximos
regionais.

Observe na Figura 3.5 que g é um ./Zaffendng de / porque, além de todas as transições em g
estarem delimitadas por uma transição em / (g é um ./Zaftenáng de /), g preservou a relação de
ordem de ./' (g é um monofone piam ng de /).

Dada uma função /, pode se construir um leueZ ng a partir de filtros morfológicos por re-
construção através da escolha das áreas em / onde seixo aplicados estes filtros. Dados dois
subconjuntos X, y c .E : x n y = ü, o operador conexo 'b$1 (/), que será um Jeueiáng de /, é
projetado da seguinte forma:

. ,. («)-l;'(;,«'x'
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Figura 3.5: Leve/íng

. 7(/) ('yo(/));

. «.m(«) - l k, z € y
.f(z), z c }'''

. P(/) (PO (/));

. õf(/)(z)
'y(/)(«), n C X

P(/) (n), :« € y

/(:«), z C -X Ú }'

Sqa >- uma relação de ordem parcial.
seguinte equivalência é verdadeira:

üi é mais afÍuo que @2 j121, ou seja, @i >- @2 se a

": » «,: ÍX::FÍ: :;X::EÍ:
Em outras palavras, Wt é mais ativo que $2 se, dado um conjunto X C .E, $rl I'emove mais
pontos de X, colocando-os em X do que ©2.

A relação de atividade entre operadores conexos que calculam /eueZings é dada pelo tamanho

dos conjunto X e y utilizados no projeto do operador: ;li(c X2 + @x' (/) » ©x: (/).

Na prática, um ZeueZáng para / é encontrada utilizando-se uma função maicadora g para a
definição dos conjuntos X e y (Figura 3.6). Soam os seguintes conjuntos,

{z C -E : / (z) < g (z)}

{:« C E : / (:«) > g (z)} '

chamados, respectivamente, de conjuntos ea;tensãuo e anta- ea;tensíua. O !eueZing de / com relação

a g é calculado através do filtro ü'l;' (/) (Figura 3.7 (c)). Normalmente a função marcadora
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Figura 3.6: Construção de um -LeueZãng para uma função / utilizando-se unia
Função Marcadora g. g' é um EeueZíng de /

g

Figura 3.7: Função Marcador'a obtida por um Filtro Alternado Seqüencial
(a) Imagem Original. (b) Função Marcadora. (c) -Cede/ãng.

g utilizada no cálculo do /et;e/íng de uma função / é obtida através da aplicação de um filtro
alternado seqüencial (Figura 3.7 (b)). Os tamanhos dos conjuntos extensivo e anta-extensivo de
/ irão depender de quão ativo seja o filtro alternado seqüencial utilizado no cálculo de g.

3.2.3 .Área Openâng

A área opening é uma filtragem conexo aplicada em imagens binárias, objetivando eliminam
zonas planas que possuem valor l com áreas menores que um limiar de área a. Como nos filtros
apresentados anteriormente, nenhuma bonda é criada com a aplicação deste filtro, mas algumas
bordas são removidas.

Seja /' o conjunto de todas as zonas planas de uma imagem binária .f que tenham valor l.
Sda a C Zl;+ um limiar de área. Sela r. c /' o conjtmto de todas as zonas planas -F C .f cuja



3.2. FllJROS CONEXOS 27

B
;;fi20($O)

aIÜ0(227)

a»l

Figura 3.8: .Área Openãng. (a) Imagem Original. (b) Resultado da Filtragem
(c) Resíduo da Filtragem.

área é maior que a. O filtro área opening é definido poi

(/) ''Jpç:r. IP (.f) ,

onde 'n é a abertura morfológica. Heijmans 1231 também define o este filtro simplesmente como
a união dos elementos de E..

Sqa / C -Funil.E, K'l. Seja a imagem binária, Vz c -E,

/'(,) 1, se /(z) = á
0, caso contrário

O filtro área openêng aplicado em uma imagem / € F'unl.D, KI é definido por

i'y'"(/)
k

>l: 7i':'"(.f:)
{-0

A Figui'a 3.8 exemplifica a aplicação do área openáng em imagem em níveis de cinza. As
zonas planas contidas na Figura 3.8 (a) apresentam os valores de suas áreas (sem parênteses)
e dos seus níveis de cinza (com parênteses). A Figura 3.8 (b) mostra o resultado da aplicação
deste filtro na Figura 3.8 (a) com limiar de área a = 50. A Figura 3.8 (c) mostra o resíduo da
filtragem pala o exemplo dado na Figura 3.8

O filtro dual do área openáng é o filtro área closáng. Enquanto o área openÍng elimina picos
com áreas menores que um limiar a, o área ciosíng elimina os vales menores que um limiar a.
O filtro área closing é definido poi'

©?";(.f) :''"(#(/)))

3.2.4 .Área .ZWery ng

A filtragem por área meryÍng é semelhante à filtragem por área openíng, com relação à eliminação
de zonas planas cuja área se encontra abaixo de uln limiar. A diferença entre estes filtros é que
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o filtro área meryíng é aplicado diretamente na imagem em níveis de cinza atribuindo-se, para
cada região eliminada, o nível de cinza da zona plana adjacente de área maior.

Seja /' o conjunto de todas as zonas planas de uma imagem /. Sela a C Z: um limiar de
área. Seja n. C /' o conjunto de todas as zonas planas -F C /' com área menor que a.

Sda .A/'(.F) = {G C /' : G é adjacente a -P}, f' C .F. Sda Man(F') C .V(-F) a zona plana
adjacente a -F que possuir a maior área. Seja Z(F'), F' C .F, a função que devolve o nível de cinza
associado à zona plana .F

Dada uma imagem /, o conjunto / de todas as suas zonas planas e um limiar de área a. o
filtro área meryíng p. : -Funl.B, .KI -.} F'unl.E, .KI é definido por, Vz € .E,

P.(/)(z) Z(-M-(-F)), z C F', se /' C O.
/(z), caso co«Erário

A filtragem por área meryáng pode ser implementada facilmente em computador.
apail ;ntnq fll npâna-

Sejam as

. , C -Funl-E, Zal Rotulador(/ C -Funl-E, -KI, elemento estrutu-ante .B);

Esta função recebe como parâmetros uma função / C -Funl.E, .KI e um elemento estrutu-
rante que representa uma conectividade (-B4 ou -B8), e devolve uma imagem r C .Funde, Zõ]
onde cada zona plana de / recebe um rótulo Z € Z:. Esta rotulação é feita de acordo com
a conectividade dada por .B.

. «to:. .H histograma(, c -Funl-E, ZZI);

Esta função recebe uma imagem r C .Funl.E, Zõl, computa seu histograma e o devolve em
um vetor.

. vedor MaioresAdjacentes(/, r, H, -B);

Esta função recebe as imagens / C .Funl.E,.KI e r C F'unl.B, Z:l, o vedor que contém o
histograma de r e um elemento estruturante que representa uma colectividade. Devolve
um vedor .4 que contém uma tabela que associa a cada zona plana, a zona plana adjacente
que tenha a maior área. O algoritmo para a função MaíoresAdjacentes é dado a seguir.
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Função Maiores Adjacentes

B Entrada: Imagem / c F'unl.20, Ã.'l
Imagem r C .FurzlD, Z:l; /+ llnagem Rotulada #/

vedor .H; /# Histograma contendo as áreas das zonas planas +/
elemento estruturante .B; /# define a conectividade do filtro #/

B Saída : vedor .4;

vetou .Auz /+ vedor auxiliar que guarda as maiores áreas +/

l
2

3

.4 +- 0; /+ inicializa o vedor 'k/

.4uz +- 0; /+ inicializa o vedor +/

para z +-- 0 . l-EI faça
se (]Z/ C B:, ; /(z) # /(g/))

então VZ/ C B. : /(a) :# ./'(Z/);
se nl,(Z/)l > -4uzl,(z)l

então .Aunl,(z)l +- ZI,(Z/)l
.AI,(z)l +-- .f(g/)

fim para

O algoritmo área meryárzg segue abaixo
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(,) (b)

Figura 3.9: .4rea -Merying. (a) Imagem Original. (b) Resultado da Filtragem

Algoritmo .Área .ZIZerying

e Ente'ada: Imagem / c .PunlE, -KI
inteiro a; /# limiar de área +/
elemento estruturante .B; /# define a conectividade do filtro I'/

. Saída : Imagem p.(/) € -Funl-E, KI

vedor Zlr; /'f vetou para armazenar o histograma da imagem rotulada.
O índice { deste vetou é dado pelo rótulo de uma zona plana
e o valor de Hlil armazena a área da zona plana com rótulo { +/

Imagem r C -Funl.E, Z:j; /# imagem que receberá as zonas planas de / rotuladas +/

vetou .4; /# vetou pala armazenar os níveis de cinza das maiores
zonas planas adjacentes. O índice d deste vedor é dado pelo
rótulo de uma zona plana e o valor de .4Íil armazena o nível
de cinza da maior zona plana adjacente a zona plana com rótulo d

l
2
3
4

r +.-. Rotulador(/, .B);
H +.-. histograma(r);
,4 +.- MaioresAdjacentes(/, r, H, .B);

para z <-'- 0 - ' -F faça (-F : tamanho da imagem /)
se (nl,lzll < «)
então p.(/)(n) = .41,1zll;
senão p.(/)(z) = /(z);

fim para

Após a aplicação do filtro área meryáng, algumas poucas zonas planas que possuem área
abaixo do limiar a ainda permanecem na imagem. Fazem-se necessárias aplicações sucessivas do
filtro até a estabilidade, ou sela, quando a imagem não tiver mais nenhuma zona plana com área
abaixo do [imiar. No A]goritmo .área ]14eryáng, basta iterar o algoritmo, usando como condição
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de parada um .Pag que indique que nenhuma zona plana foi eliminada.

Esta 61tragem é útil pala eliminação simultânea de zonas planas claras em fundo escuro
e vice-versa. Sua outra função é eliminar ruído de borda dos objetos, que não é facilmente
eliminado por uma abertura ou uma erosão. A Figui'a 3.9 mostra o resultado da filtragem por
área mera%ng.

3.3 Linha de Partição de Aguas ( Watershed)

Seja .4 um subconjunto de E. Seja d uma métrica sobre -E. Seja C um caminho inteiramente
contido em ..'l entre dois pontos z e Z/. A dásfárzcáa geodésica enfie dois pontos z c .4 e Z/ € .4 ]7]
é definida por

d,.! (z, Z/) min {lCI : (a é um caminho z --> 3/) e ((7 c .4)}

A distância geodésica entre um ponto g € .4 e uln subconjunto S C .4 : n # S é dada por

d.,i (z, S) min {d4 (z,y) : / c S}

Sda .B um conjunto composto por k subconjuntos de .4, .Bi, .B2,

geodésica de um subconjunto -Bi é dada por
. BK. À. zona de in$uêncicl

0,4 (-Bi) {# c ..4,Vj c li, kl ,á # J, d,.l(z, .Bi) < d4(a, -Bj)} ,

e a união das zonas de influência geodésica de todas as componentes de -B é denotado por
0,.i (B) = Uic]i,k] 0.4 (-Bi), -B{ C -B l7j.

Dada / C f'unl.E,.KI, um mínimo regional de / de altitude h é um subconjunto conexo
-Rü (/) = {z C -D : / (sç) = À}. O conjunto de todos os mínimos regionais de ./' de altitude h é
denotado por Eh (/).

Seja / C -Fun[.E, K]. A senão {r}/eráor de .f a um níve] A é dada por /h = { ç C E : / (z) $ h}.
Sda o conjunto Xo = /o e seja a recorrência

Xh+l 1 (/) U 0/«+: (Xh),

o conjunto das bacias de captação de / são representadas pelo conjunto Xt C .B, obtido através
do cálculo da reconência, VA c 10, kl.

Sda / C -Fume,-KI. Seja e(/) C E, {(/) = Xk, o conjunto de todas as bacias de captação
de .f. O conjunto

:(/) - {(/)
define as Zinãas de partição de águas de /. Chamemos o operador que encontra estas linhas de
operador wcttershed.

Uma analogia pode ser feita para uma melhor compreensão desta teoria. Considere uma
imagem como uma superfície semelhante a um relevo composto por picos e vales de diversas
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(,) (b)

Figura 3.10: Bacias de Captação. (a) Inundação das Bacias a partir dos
Mínimos Regionais. (b) Construção do Muro (Linha de Partição de Águas)
que impede que duas Bacias se unam.

(,) (b) (.)
Figura 3.11: Wafers/zed. (a) Imagem Original. (b) Gradiente
do Gradiente.

(c) H'«Z«;À.'Í

altitudes, e que enl cada um destes vales haja um pequeno furo. Imagine que esta superfície
possa sei lentamente submersa em uma piscina, paralelamente à água. A medida que a superfície
é submersa, a água entra pelos furos, enchendo os vales de água (Figura 3.10 (a)). Inicialmente,
as bacias de altitude mínima começam a encher, mas a cada vez que a água atinge a altitude de
um mínimo regional, uma nova bacia começa a encher. Cada um destes vales representa uma
bacia de captação e o processo de enchimento de cada umas destas bacias prossegue até que
toda a superfície estala submersa.

Apoia, pense no instante em que, durante a submersão, a água de duas bacias de captação
se juntam. Neste instante, um muro deve ser construído para impedir que as águas se misturem
e, a medida que o nível da água sobe, este muro deve ser aumentado para ainda impedir que as
águas não se misturem (Figura 3.10 (b)). Tais muros são as linhas de partição de águas.

O matershed é uma ferramenta poderosa para a detecção de contornos de objetos. A idéia
é considerar o objeto a ser segmentado como uma bacia de captação; as linhas de partição de
água resultantes damão o contorno excito do objeto.

O opeiadoi atershed geralmente não é aplicado sobre a imagem original mas sobre o gra-
diente morfológico da mesma (Figura 3.11), visto que o operador gradiente realça as bordas
dos objetos. Um grande problema, no entanto, é que o operador gradiente é muito sensível a
ruídos. Ao se aplicar o operador watersAed sobre o gradiente morfológico de uma imagem rui-
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(a)(b)
Figura 3.12: Super'segmentação. (a) Imagem Original. (b) Supersegmen.
ração.

dose, obtém-se um número excessivo de linhas de partição de águas: esse fenómeno é chamado
de supersegmenfação (Figura 3.12) .

Uma das soluções para o problema de supersegmentação é a filtragem homotópica da imagem.
Após a imposição de marcadores aos objetos a serem segmentados e a filtragem da imagem,
restam somente os mínimos regionais associados a estes objetos, e o operador wafersãed detectará
somente as bordas desejadas.

3.4 Paradigma de Beucher-l\4.eyer

O Paradigma de Beucher-Meyer l5, 6, 71 consiste na aplicação seqüencial de alguns operadores
morfológicos objetivando segmentar objetos através da detecção exala das bordas dos mesmos.
Os operadores utilizados neste método roíam descritos nas Seções anteriores, consistindo basica-
mente na aplicação dos operadores gradiente morfológico, operador de mudança de homotopia
e o operador wate7'shed.

Sda / C -Funl.E,.KI a imagem a ser segmentada (Figura 3.13 (a)). Inicialmente, aplica-se
sobre / o operador gradiente morfológico e obtém-se a imagem g com as bordas dos objetos
realçadas (Figura 3.13 (b)). Lembre-se que não somente as bordas dos objetos mas também
o ruído é realçado, e é devido a isso que g possui bacias de captação em excesso, o que gera
supersegmentação.

O passo seguinte consiste na construção de uma imagem m que contenha os marcadores para
os objetos a serem segmentados. m é uma imagem cujos páa;eis que pertençam aos marcadores
possuem o valor de nível de cinza máximo enquanto que os demais pízels possuem o valor de
nível de cinza mínimo. A Figura 3.13 (c) mostra a composição dos marcadores com a imagem
original.

De posse da imagem de marcadores m faz-se a filtragem de g através do operador de mudança
de homotopia, que irá tapar todas as bacias de captação de g, exceto as bacias que roíam
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W

(d) (.) (f)

Figura 3.13: Etapas do Paradigma de Beucher-Meyer. (a) Imagem Original
(b) Gradiente. (c) Marcadores. (d) Filtragem Homótopica. (e) WatersAed.
(f) Composição do WafersÀed com a Imagem Original.

marcadas (Figura 3.13 (d)). Somente os vales na imagem são mudados. Não foi criado nenhum
pico: os picos pertencentes à imagem resultante r também pertencem à g. Porém, os únicos
vales que restaram foram as bacias de captação marcadas.

Finalmente, aplica-se o opeiadoi watersAed sobre a imagem simplificada r e obtém-se as
linhas de partição de águas somente dos objetos segmentados (Figura 3.13 (e)).

O Paradigma de Beucher-Meyer mostra-se como um método eficaz pala segmentação por
bordas, pois além de detecta-las, ainda reduz o problema de segmentação ao problema de en-
contrar marcadores pala os objetos.

Porém, o problema de encontrar marcadores para os objetos a serem segmentados também é
um problema complicado, pois não existe um método sistemático pala encontlai tais marcadores.
Atualmente, os marcadores são fornecidos manualmente ou encontrados por operadores ad /zoc.

Nos próximos Capítulos apresentaremos uma outra maneira de encontrar marcadores, que é
através da aplicação de operadores aperÉure projetados por aprendizado computacional.

3.5 Filtros Conexos ]\llultibanda e Segmentação Clolorida

A aplicação dos filtros conexos apresentados nas Seções anteriores também foram expendidas para
imagens multibanda. Esta Seção apresenta tal extensão, bem como a adaptação do Paradigma
de Beucher-Meyer aplicado em imagens coloridas.
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:Êi:#e'';-::=::=' :

(a)(b)
Figura 3.14: .Área .A/eryãng. (a) Imagem Original. (b) Resultado da Fil.
tratem.

3.5.1 .Área Opemáng

O filtro área opening aplicado em imagens multibanda é definido por, V/ C F'unl.E, L"l, a C Z:+,

i'3"'(7) (/i),F:"a(/2), , I'P'"(/m ) )

3.5.2 .Área -Zt4erying

Seja / C F'un],D,.L"]. Uma zona p/ana multada/atada de / é um subconjunto conexo X c .E
tal que /(z) = /(g/), Vz, g/ C X

O projeto de filtros área meryÍng estendido para imagens multivaloiadas é similar ao pi'ojeto
deste filtro para imagens em níveis de cinza. Os detalhes que diferem são:

e O filtro área merying multivalorado é um operador p. : -Fun].E, .L'"] --} F'unl.E, -L"l

B Seja /' o conjunto de todas as zonas planas multibanda em uma função multivalorada
/ C f'un].D, -L"]. A função Z(7), F C F, devolve o valor de .Í(z), iç c 7.

© Foi implementada uma função de rotulação para imagens coloridas (r C F'un].E, Z:] Ro
tulador(/ € -Fun]-E, -Zl"], elemento estruturante B)).

. sd, ".''(7) - {a' 7:©é ,d«-'. »7}, 7 . F. sd, "''- (7) . ".''(7) . «-
plana multibanda adjacente a F' que possuir a maior área. Cada zona plana multibanda
F C / compõe uma linha da tabela de zonas planas multibanda adjacentes de maior área.
As informações de cada linha da tabela compõem um índice para a zona plana multibanda
F' ' p'r' " "lo:es de Z IM- IP'l ).

A Figura 3.14 apresenta o resultado da aplicação do área meryíng colorido. Foi utilizado um
elemento estruturante cruz (conectividade 4) e limiar de área a = 40.
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3.5.3 Paradigma de Beucher-Meyer

O Paradigma de Beucher-Meyer também pode ser utilizado pala segmentação de imagens col-
oridas. Porém, nenhuma mudança no Paradigma é feita para a aplicação em imagens coloridas,
luas sim nestas imagens. O gradiente colorido é um operador W : .Funl.E, .Z)'nl --> r'unl.E, KI,
e uma vez que é aplicado em imagens multibanda, o resultado do gradiente é uma imagem em
níveis de cinza e o Paradigma supracitado é aplicado como descrito nas Seções anteriores. No
entanto, o problema do cálculo do gradiente colorido não é tão simples quanto o cálculo do
gradiente morfológico (veja a Seção 2.4).



Capítulo 4

Operadores .z4perí;ure

Vejo se«. «sto nos «porto',
Nas asas, nos cinemas, nos jorv\ais.
Vejo seus olhos nos faróis do meu carro,

A noite eles sempre brilham mais.

amása de }''ânus "Rostos e ,4eroportos"

Os operadores apertara (ou W-K-operadores) são operadores W : F'unl.E, .KI --} f'unl.E, K'l
invariantes poi translação e localmente definidos espacialmente e nos níveis de cinza ]8, 9, 10].
Eles têm a propriedade de serem caracterizados por funções características, que são mapeamentos
@ que associam a uma função um valor inteiro

A partir deste Capítulo denotaremos os operadores por letras gregas maitíscu/as (©, =,
e as funções características por letras gregas rnãnúscuias (@, {, - -).

Estes operadores, inicialmente definidos para imagens em níveis de cinza, também foram
generalizados para imagens multibanda. A Seção 4.1 apresenta os operadores aperfure pala
imagens em níveis de cinza, bem como as funções que os caracterizam. A Seção 4.2 apresenta a
extensão dos operadores aperture para imagens multibanda.

)

4.1 Níveis de Cinza

Soam -L,M dois conjuntos totalmente ordenados (cAaãns). Seja / c F'unl-B,-LI. Seja W
F'unl.B,.LI --> f'unl.E, -WI um operador. Seja um conjunto finito W C E. Uma gane/a em uma
imagem é uma função definida de W até .L. Denotemos o conjunto de todas estas funções por
F'unÍly, .LI .

37
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Figura 4.1 Operador Localmente Definido

Seja / uma função em -Fume, Z,l. A restrição de / em uma janela W é uma janela //W' c
-Funil'r, .Z.,l, onde, Vz C Wr, (//l,r) (z) = / (z). A família de imagens que compõem a classe de

reslráção W em .f é dada por

Fflw {g C f'uml-E, -CI : //W = g/W'}

Um operador' @ é Ioga/mente de$nãdo espada/mente em uma janela l,r (Figura 4.1) se e
somente se, V/ C -Funl.E, .tl, Vz c E,

@ (/) (z) (z) , Vg C //.,/w

Um operador ü é ãnuaráante por frans/anão espacialmente (Figura 4.2) se e somente se,

w (/,) w (./'),
Um operador que seja ao mesmo tempo espacialmente localmente definido e espacialmente in-
variante por translação é um W-operador.

A /unção caracterúláca ]8j, é uma função @ : f'un]W, .L] --> .ÍU que caracteriza unicamente
um W-operador. Um W-opeiadoi @ é caracterizado por uma função característica @ onde,
qj ç: Ln .N= e E,

@ (/) (z)

Quando -t e M são conjuntos finitos as funções características são também chamadas de
/uniões computacionais. Dada uma janela }y, o número de famílias de W-operadores que
podem sei caracterizadas por funções computacionais é J"ln'l onde Z e m são a cardinalidade
de .L e -M, respectivamente.

No caso dos operadores binários, / ::; m = 2 e o número de famílias de W-operadores
caracterizáveis por funções computacionais é 22'" ' , e, dependendo de IW'l, este número é enorme.
Na maioria das aplicações em processamento de imagens, Z = m = 256, ou seja o número
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v'(0(0)

V'l {f)(x') = W(t){x-t)

rt(x) = f(x-t} ;loção

'~fy'Ít't)(t) -wl(r)(o)

l

Figura 4.2: Operador Invariante por 'ltanslação

Figura 4.3: Enjanelamento nos Níveis de Cinza

de famílias de W-operadores que processam imagens em níveis de cinza é normalmente muito
grande.

O fato do número de famílias de W'-operadores aumentar exponencialmente a medida que
se aumenta o tamanho da janela traz sérios problemas quando se quem projetar um W-operador
por aprendizado computacional (veja Capítulo 5), já que este deve ser aprendido entre muitas
famílias de W-opeiadoies.

Uma solução é a iesttição de um operador não somente no domínio espacial mas também no
domínio dos núeãs de cinza l81, através de uma janela nos núeãs de cinza. Esta janela restringe
o númei'o de níveis de cinza considerados a um intervalo. Se K' for uma janela nos níveis de
cinza e k a sua cardinalidade, o númei'o de famílias de W-operadores a serem caracterizados
será X;k'" ' . As funções computacionais que caracterizam as famílias de operadores restritas no
domínio espacial e nos níveis de cinza são chamadas operador'es aperlure.
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Para simplificar, vamos nos referenciar ao domínio dos níveis de cinza simplesmente como
níveis de cinza e vamos consideiai' que Z = M = Z:. A frans/anão nos nz'ocas de cinza de uma
função u C -FunlW, iZI por Z/ C Z: é dada por, Vz C W,

(u + y) (,) (,) + 3/

Uma .gane/a zzos rzz'fieis de cinza é um subconjunto finito .K de ZÕ, definido por

«-{ Ç,..., :,',:,...,Ç},
onde k é um inteiro ímpar positivo e 0 é a origem da janela. O erÜanelarrzenÉo de u em 3/ por
uma janela em níveis de cinza K' (Figura 4.3) é a função u/KP : W -.> K' definida por, Vz c W,

(«/-":o M -A{V {
Uma função computacional @ é ánuaráanfe por translação nos níveis de cinza se e somente se

@ (u + y)

e /ocalmerzfe de$nida nos nz'ueÍs de cinza em K' se e somente se

@ («) - « (.) -- #«.., («/Ku..,) ,

Vy C Za,Vu C f'unlW:, ZZI
função computacional.

o é a origem da janela .K e PP F'u71llV, K'l --> K, Z/ C Z:, é uma

Uma função computacional invariante pot translação e localmente definida nos níveis de
cinza é chamada de função -K-compufacionat e é deânida por

@ («) - « M -- #« («/Ku..,)

Os operadores aperture (também chamados WK'-operadores), são operadores invariantes por
translação e localmente definidos, tanto espacialmente quanto nos níveis de cinza e são cai-ac-
terizados por uma função K-computacional.

A Figura 4.4 apresenta um exemplo de aplicação de um operadol aperfure cujas janelas são
W = {0, 1} e -K :: {--2, 1, 0, 1, 2}. No lado esquerdo da Figura está uma tabela com os valores
de P@(u), u c -Funlly, ZI. Os índices das linhas são os valores de u(0) e os índices das colunas
são os valores de u(1). Este operador foi aplicado na função de entrada mosto-ada à direita da
Figura (mostrada com barras escuras). O resultado está apresentado em barras mais claras.
Note a saturação na janela -K em todos os pontos.

Seja p o primeiro ponto da esquerda para a direita do domínio da função de entrada (em
barras escuras, na Figura 4.4). Quando a janela W é transladada até p, os valores de /(0) = 5
e .f(1) - 20, {0, 1} C W. Após o enjanelamento de / por W e por -K temos //KJ'(o)(0) = 0 e
//K/(o)(1) = 2, e Õ@(//K/(o)) = 2. Finalmente, W(/)(p) = 5 + 2 = 7.
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W K' 2,-1,0,1,2}

#. i
-1

2 -] 0 1 2

Figura 4.4: Exemplo de Aplicação do .4perlure

4.2 Imagens Multibanda

Soja }V um conjunto de janelas {Wi : { = 1,2, ...,m}, onde Mi C -E; chamemos :ílr, por sim-

plicidade, de janela. Seja //TV a restrição de uma função / : .E -+ Z" poi uma janela :ç?,
Vz CFy,

//w (,) (./'l/Wi (z) , /2/W2 (,) , , h/t$h (,)) (/1 (,) , /2 (Z) , ..., /m (.)) ,

onde ./:/Wi é a restrição de uma função ./'i : -F --} -L{ poi uma janela Wi. A classe de restrição
W em .f é dada por

.q/@ - {g C F'unl-E, .L"l : .f/W
Chamemos de F'unlly, .C"l o conjunto de todas as funções 7 : :i;r --> .L"

Um operador' @ é !oca/mente de$rzádo espada/mente em uma janela :í;r se e somente se,
V/ C F'un].B, .L"],Vz C E,

$'(.Í) («) (z) ,VÍ C .q ,/@

l.Jm operador @ é ánuarianfe por (uns/açâo espacialmente se e somente se, Vz C .E,

© (7,) - © (.f),

Um operador © : /'unl.E, Z,"I --} .Funl.B, .L"l é um W-operador se for espacialmente local-
mente definido por uma janela W e espacialmente invariante por translação. l.Jm W-operador
pode ser caracterizado unicamente por uma /unção computac anal @ : .FunlW, .C'"l --} .L'". Tal
caracterização é dada por,

© (7) («) - @ (7-,/w) ,
Wf € Ln , Ns ç: E.

2 l 2 2 2

2 l 2 2 2

-2 l 2 2 2

2 l l l l

-2 -2 2 -2 -2
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Vamos definir agora a i-estrição de um operador no domínio -L". Esta restrição nos permitirá
definir o operador aperfure para imagens multibanda. Soam Z) = Z:.

Sda k c -L", k = (kl, k2,. . ,k«), onde ki é um inteiro positivo. Seja IR = {K. : ic jl,mj}
um conjunto de gane/as em um conjunto totalmente ordenado, onde, Vã c jl, ml,

.Ki = {--kí, ..., --l, O, 1, ..., ki}
onde 0 é a origem da janela Kt. Chamemos -K de uma janela em .L"

Soja u C f'unlTV, .L"l. O e7Üane/amenfo de ii em Z/ por uma janela R é uma função ii/IRV
definida por,

(ii/K«)(') - A {V {-k, ©(') - z/} , k}
Vz C W'

Sda @ uma função computacional. Seja 3/ C Z:rn. Sda ii C .FunlW, .Lml. A função computa
cional @ é {nuaráaníe por translação em .L" se e somente se

@ (& + z/)
e /oca/nzenfe d(:/inída em -L" em Ã.' se e somente se

@ (') - , M + ü(d (-/K,(.)) ,
onde o é a origem da janela Ã.' e PV, Z/ C Z;", é uma função computacional f'an]W, .L"] --} Z"

Uma função K-computacional é uma função computacional invariante pot translação e lo-
calmente definida em Z". A função computacional @ definida por, V© c F'unIV, Z"l,

* @ - - M -- % (-/K:..,)
é chamada /unção Ã-computacional. Um operador aperture multibanda é unicamente caracter-
izado poi uma função l<-computacional.

Se.jam .L" e .A/", nr}, n C Z:+, dois produtos cartesianos enfie conjuntos totalmente ordenados.
O operador aperfure para imagens multibanda é um operador © : F'unl.E, .L"l --} Fuzz[.B, -m"]
com as propriedades de invariância poi translação e definição local espacialmente e em L"

Dentre os operadores aperture para imagens multibanda, encontram-se duas sub-famílias
particulares:

. Sejam -L", M", tais que L = lO,Z -- ll e M = lO,m ll (m = n = 1). O operador aperture
para imagens multibanda W : -Funl.E, .C'"l --> F'unte, ,Mnl é o mesmo que foi apresentado
na Seção 4.1 e é um mapemento entre imagens em níveis de cinza.

e Sejam -L",M", tais que Z = .Lt x -L2 x .L3 e M :: lO,m -- ll (m = 3,n = 1). O oper-
ador aperture para imagens multibanda @ : f'unl.E,.L'"l --} .Funl,E, W"l é aplicado em
imagens coloridas e o resultado é ul-na imagem em níveis de cinza. Operadores © desta
sub-família foram aplicados para classificam objetos em uma imagem colorida, associando
uln rótulo distinto para cada objeto classificado. Estes operadores foram utilizados pala
encontrei marcadores para segmentação de imagens coloridas, na metodologia proposta
para segmentação de sequencias de imagens coloridas (veja o Capítulo 6).



Capítulo 5

Projeto de Operadores por
-A.prendizado Computacional

ManteTtho o passo) alguém me uê
Nada acontece, não sei porque
Se eu não perdi nenhum detalhe
Onde foi que eu errei?

Kid Abelha 8 0s Abóboras Selvagens "A
/'arma/a do .amor"

Neste capítulo estudaremos como piojetai operadores aperture por aprendizado computa-
cional. Este piojeto consiste, dado um conjunto de dados de entrada, em uma otimização
estatística no espaço destes operadores.

A Seção 5.1 apresenta o modelo computacional aplicado ao aprendizado de operadores aper-
[ure l91. A Seção 5.2 mostra a extensão da teoria apresentada na Seção anterior aplicada ao
projeto de operadores ape7'lute multibanda.

5.1 Projeto de .Apertures

Aprendizado Computacional j2S, 26, 271 é o estudo de métodos computacionais pala o apren-
dizado de um determinado conceito c C C, onde C é o conjunto universo cujos elementos são da
mesma natureza que c. No caso do projeto de operadores aperfure poi aprendizado computa-
cional, o conceito que estamos interessados em aprender é um operador W C Ww/{, onde @w/(
é o espaço de todos os operadores aperfure definidos por uma janela W e uma janela .K

43
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Se.jam dois conjuntos aleatórios discretos X e Y que definem, respectivamente, a imagem
observada e a imagem idem/ l26, 281. XI é um processo aleatório que corresponde à imagem de
entrada para um dado operador W, e Y é uin processo aleatório que representa W(S).

O objetivo do modelo de aprendizado de operadores é estimar, pela observação de m pai'es
de imagens (Xt,yi), (X2,y2), - . ., (X«,ym), chamados pares de fre namenlo, um operador W

onde @ (X) sda o mais próximo possível de Y. Este critério de proximidade é dado poi uma
/unção de erro cjY, W(X)l. Um operador @.,t é ófimo, se

cjY, q ..&(X)j $ cjY, W(X)l,©.,í c q'wK,V@ c Ç'wK

Em ouvias palavras, o objetivo deste modelo é encontrar um operador' ótimo ©.pt, onde cjY, Wopt(X)l
seja mmimo.

Seja l uma função definida de K x K --> 10, oo). Uma /unção de perda l(a, b) mede o custo da
diferença entre a e b, e uma função de eito cjY, W(X)l pode ser dada por uma função de perda.
Dois exemplos de funções de peida são a /unção de perda do módu/o da di/ererzça e a /urzção de
perda do quadrado da dli/crença, dadas, respectivamente, por, Vz C -E,

lm..az(Y(.) , W(X) (z) ) lv(,) - ü(x) (,)l

ZwsE(Y(,), ®(X) (,)) (Y(,) W(X)(.))' ,

onde ".A/.A.E" e "MS-D" são, respectivamente, as abieviações de rrzean aZ)se/ule errar e mean
square errar. Ambas as funções de peida definem, para cada z, um eito entre Y e W(XI), porém
a função de peida do quadrado da diferença apresenta de maneira mais realçada, o mesmo erro
dado pela função de peida do módulo da diferença; quanto maior o eito dado pela uma função de
perda do módulo da diferença, maior será o mesmo eito dado pela função de perda do quadrado

Dado um conjunto de pares de treinamento e uma janela W, a função computacional @ que
caracteriza o operador W é estimada através de um processo de treinamento, dividido em três
etapas:

l Soam W e -K duas janelas, umajanela espacial e ouvia nos níveis de cinza, respectivamente.
Seja .A4 um conjunto de realizações x que são funções / : W' --> .K. O conjunto .A4 é criado
na etapa de colete de dados. Para cada realização x C .A4 coletada em um ponto z do
domínio de Xí, é associado um valor Z/ C -K dado pelo mesmo ponto z em }:. E, dada uma
realização x C .A,4 e um valor Z/ C -K associado a x, é armazenado o número de vezes em
que Z/ foi associado a x.

2. Na etapa de decisão, o valor de @(x) é estimado, Vx € .M

3. Seja Â' o conjunto de todas as funções F'unlTV,KI ao qual pertencem todos os exemplos
de treinamento possíveis e seja l.rl a sua cardinalidade. Note que, usualmente, l.A,íl < 1,t
C)u sda, não foram decididos os valores de Ú(u), Vu C (Â' .M). Os valores Z/ CK
associados aos elementos de (.Y -- .M) são decididos na etapa de minimização.
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Cünyunto de
Realizuões

Co4u«t- Ü
Realizaçõe s
Classificadas Operador

Entrada

Figura 5.1: Etapas de 'lYeinamento

(a)(b)

Figura 5.2: Pai de llYeinamento. (a) Imagem de Observação. (b) Imagem
Ideal.

A Figura 5.1 apresenta as etapas do modelo de aprendizado descrito.

Sda / C -PunlE, Z;l. Seja W e K, respectivamente, as janelas no espaço e nos níveis de cinza.
O objetivo do estimador de um operador apertara W é encontrar uma função computacional @
que caracterize este operador. @ é estimado através da associação de um rótulo g/ para cada
observação x em / restrita por W' e por -K

Da mesma forma que um operador binário, um operador aperture é estimado por pares de
ti'einamento (x, y) (Figura 5.2), onde x é um ezemp/o de freinamenfo e Z/ é um rófuZo associado
a x. Seja m o número de vezes que um dado x é observado. x está associado com m rótulos
Z/i, Z/2, --., Z/.. O róluZo ./irai associado a x é calculado através da média entre estes m rótulos,
por

E
á-l

R/ (x) yilx,

onde yi]x é o valor de um dos m rótulos de x ]9].

A função computacional @ : F'unlW,.KI --> K é estimada por -Elrl.tl, onde E denota
esperança e y é uma variável aleatória que representa os rótulos que um exemplo de treinamento
pode receber. V' pode sei estimado por uma função @x composta por pares (x,y) onde x é um
dos .N exemplos de tteinamento e # é seu respectivo rótulo final.

Decote .A,'í Ç ,Y como o conjunto de todos os exemplos observados durante o treinamento.
Normalmente .A4 C .y, ou sda, existem elementos de ,Y que não roíam observados durante
o treinamento e, consequentemente, não receberam um rótulo. Assim, o operador não está
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completamente caracterizado devido à ausência de rótulos pala os elementos do conjunto .t' .A,,í .
Uma forma de solucionam este problema é encontrar uma rrzaneira de representar o operador de
forma a generalizar @/y de .A4 para 'Y- A etapa de generalização é importante no processo de
estimação de um operador, já que é nesta etapa que os elementos de .Y -- .A4 passam a receber
um rótulo.

Uma das formas de se representar um operador é através de árt;ares de decisão l91. A idéia é
patticionai .A4 em conjuntos puros, utilizando-se uma árvore de decisão (um conjunto .A4" Ç .M
é puro quando todos os seus elementos possuem o mesmo rótulo). A árvore de decisão 7' é
construída atribuindo-se .A,4 à raiz Zo e particionando .A4 em n subconjuntos .A4i', { = 1..n,
onde cada um destes conjuntos é leais puro com relação a .A,4. Em seguida atribui-se cada um
dos subconjuntos .A4y a cada filho 7}, á ;:: l..n, de To. Este processo se propaga pala os níveis
seguintes da árvore até que se encontre um conjunto pulo que não será particionado, mas que
gerará um nó folha contendo o rótulo dos elementos deste conjunto puro. O resultado deste
processo de particionamento de .A,4 em conjuntos puros é uma árvore de decisão, onde os nós
internos representam um teste e os nós folhas armazenam um rótulo. O algoritmo básico pala
computai uma árvore de decisão a partir de .A4 é descrito pelos seguintes passos:

1. Seja u um nó qualquer da árvore e .A,'í" C .A,4 um subconjunto dos exemplos de treina-
mento considerados em u. Se .A4" :# çü for um conjunto puro, então u é um nó folha que
representará o rótulo associado a todos os elementos de .A4"

2 Se .A4" # 0 não íor um conjunto pulo, então .A,4" deve ser particionado em n partes. Este
paiticionamento é feito considerand(»se todas as pattições possíveis de .A4" e avaliando-se
a pureza da partição. E escolhida então a partição mais pura, ou s4a, a partição com o
maior número de subconjuntos puros possíveis de .A4u. u é um nó interno que representa
um teste e seus filhos estação associados com cada elemento da partição escolhida de .A4"
e com os resultados possíveis do teste.

Um critério de pureza para se avaliar um subconjunto .A,,í" C ./U associado a um nó u da
árvore de decisão é chamado de twoáng l91 que é o cálculo de um valor Wz para todas as pattições
possíveis de .A4" em 2 subconjuntos S, e SI e a escolha da partição que possui nl máximo. Os
valores %! são dados por

W.. - P,-R IX IP(jls') -P(.jls,)ll ,
onde /% é a probabilidade de um exemplo pertencer a St e p (JISi) é a probabilidade do i'óculo
j pertencer a Si.

O operador caracterizado por V' pode ser generalizado de .A,'t para 'Y, pois Vx C .t', existe
um caminho, seguido pelos testes em cada nó interno, da raiz da árvore de decisão até um nó
folha, que está associado a um rótulo Z/ que será associado a x.

A Figura 5.3 exemplifica o particionamento de .A4 em conjuntos mais puros. O conjunto
.FunlW, KI com a relação de oidein $ formam um reticulado completo e os elementos de .A,4
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Figura 5.3: Particionamento de ./U
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(,) (b)

Figura 5.4: Par (S, .r) de Imagens de 'lYeinamento (a) Imagem de Observação
S. (b) Imagem Ideal -r.

estão espalhados por este ieticulado. No exemplo da Figura 5.3, W' = {--1, 0,1} e .K
{--2,--1,0, --1, 2}. Pala cada x C .A,,í foi associado um rótulo 3/ C K. Os elementos de .A,4
são identificados na Figura 5.3 pelos rótulos associados. Os conjuntos pulos são separados por
hiperplanos, cujas equações são armazenadas em nós internos da árvore de decisão e definem os
testes de decisão nesses nós.

5.2 Projeto de .Ápertures Multibanda

Dada a extensão algébrica dos operadores aperfure pala imagens coloridas, o projeto automático
destes operadores segue o modelo já definido na Seção anterior. Somente o procedimento de
colete que é realizado de um modo particular. São utilizados pares de imagens (XI , yl), (X2, y2),

, (X«,}Ç«), no treinamento do operador. A Figura 5.4 exemplifica um destes pares. A
imagem Xi, naturalmente, é uma imagem colorida (Figura 5.4 (a)); a imagem E contém rótulos
associados a vários objetos na Figura 5.4 (a) (Figura 5.4 (b)).

Um exemplo de modelo de cores utilizado para representar as imagens de observação é o
EG.B l20, 19l; as imagens de observação XI são dadas por uma terna de conjuntos aleatórios
X = (Xi,X2,Xl3). Xlt,X2 e X3 estão associados, respectivamente, às informações de cor,
vermelha, verde e azul. A janela W' utilizada para o projeto do operador aperfure multibanda
é dada pot W - {Wi , W2, W3}, onde Wi está associada a Xl{.

Antes da colete sei realizada, a imagem colorida / é decomposta em três imagens, Xi, X2
e X3, que contêm, respectivamente, as bandas vermelha, verde e azul (Figura 5.5 (a)). Em
seguida, passeamos com a janela W sobre Xi. Pala cada ponto z = (z,y) C -B, posiciona-se a
janela W'i sobre este mesmo ponto em Xi e colete-se um exemplo (Figura 5.5 (b)). Procede-se
da mesma maneira com as demais bandas; posiciona-se W2 no ponto z em X2 e Wa no ponto z
em X3, coletando-se os exemplos em cada janela. Pata cada ponto z = (aç,Z/) C -E, o exemplo
observado em uma janela W é dado pelos exemplos observados em Wi no ponto z em Xi, em
W2 no ponto z em X2 e em W3 no ponto z em X3 (Figura 5.5 (c-d)).

Os exemplos observados por W' são armazenados em uma tabela que também armazena, para
cada configuração de W, o número de vezes que um dado rótulo foi associado a esta configuração.
A partir da geração desta tabela o método de projeto automático do operador aperlure segue
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Figura 5.5: (a) Imagem Clolorida. (b-d) Posicionamento das janelas }Vi, W2
e WS em suas respectivas bandas no ponto (aç, y)

como definido na Seção anterior. A etapa de decisão recebe esta tabela e decide o valor de funçã
característica para cada realização x observada e na etapa de minimização é aplicada a técnica
de generalização pai'a estimar os valor es da função caiactelística para os elementos do conjunto
,Y .A4. Todos estes passos roíam descritos na Seção anterior.

Uma observação importante. Sda IW'l :; IW'll + IW21 + ... + 1W.l, Wi C W, a caidinalidade
da janela W'. No caso dos operadores aperture projetados para a resolução de problemas em
imagens em níveis de cinza, o número de configurações de IWI que comporão a tabela a ser
preenchida na etapa de colete de dados é {"'" ' , onde IW'l é a cardinalidade da janela W' e l e m
são, respectivamente, a caidinalidade dos conjuntos -L e -M. Já no caso dos operadores apertara
projetados para a resolução de problemas em imagens coloridas, o tamanho da referida tabela é
[mlwl. Para o caso onde W = {W'i, We, W3}, o tamanho desta tabe]a é ]mlwil+ln'2l+lwsl

Se o problema de projeto de um operador aperture para imagens em níveis de cinza já
era complexo, o projeto de um operador aperfure para imagens multivaloradas pode ser ainda
mais. Observe o que acontece quando IWI = IW'il = IW21 = 1Wal. Se a complexidade de
treinamento de um open'odor aperture para níveis de cinza é da ordem de Zm'" ' , a complexidade
de treinamento de um operador a7)erlure para imagens multivaloradas é da ordem de Zm;lwl

Apesar de imagens multivaloradas manterem uma maior quantidade de informação que imagens
em níveis de cinza, o treinamento de um operador aperfure pala imagens multivaloradas poderia
exigir uma quantidade ainda maior de dados para poder preencher a tabela com as configurações
observadas. Assim, faz-se imprescindível a aplicação de alguma técnica que diminua a quantidade
de dados requerida e/ou que aumente a confiabilidade nos dados observados. Para os nossos
experimentos foram utilizados vários filtros com o intuito de reduzir o número de .Haf zonas
coloridas e, consequentemente, reduzir a quantidade de configurações distintas observadas.

O modelo de aprendizado de operadores aperlure para níveis de cinza é aplicável para o
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aprendizado de operador'es aperture multibanda, porque o reticulado completo (f'un]-E, -Z;"], $)
(vda Seção 2.4) pode sei paiticionado por hiperplanos do mesmo modo que o reticulado completo
(.Furzl.E, .KI, $) (vda a Seção anterior pala detalhes deste particionamento) .



Capítulo 6

Segmentação Morfológica de
Seqüências de Imagens

Mas quem tem coragem de ouvir
.4manÀeceu o pensamento
Que uui mwdür o mundo
Com seus moinhos de vento

Barão Mermel#o "0 Poeta está yãuo"

Neste capítulo apresentamos uma metodologia para segmentação de objetos em uma seqüência
de imagens ]2, 3, 4], consistindo na perseguição dos objetos de interesse via detecção automática
de marcadores para os mesmos através da aplicação de operadores aperture e do Paradigma de
Beucher-Meyei para segmentar os objetos marcados. Na Seção 6.1 apresentamos com detalhes
esta metodologia aplicada em seqüências de imagens em níveis de cinza. A Seção 6.2 apresenta
um exemplo de aplicação da metodologia proposta em uma seqüência sintética e a Seção 6.3
apresenta um estudo comparativo da performance dos operadores aperture aplicado em detecção
de marcadores comparada com a performance de dois outros multiclassificadores, definidos na
T.nq.nn qPPãn

6.1 Metodologia Proposta

A metodologia pala segmentação de objetos via aplicação do Paradigma de Beucher-Meyer com
detecção de marcadores por operadores apertara é dividida em duas fases. Na primeira delas
é realizado o treinamento do operador aperfure para detecção dos marcadores. Na segunda
fase, o apertara treinado é utilizado para encontrar os matcadoies para os objetos que serão

51
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segmentados através da aplicação do paradigma.

A fase de freinamenfo é dividida em duas etapas

. Seja o conjunto de n pares de treinamento (X{,E), á = 1,...,n. Antes de se treinar o
opeiadoi com estes pares, pode-se, opcionalmente, treinar o operador com outros n pares
de treinamento (I'(Xi), b), { = 1, ..., n, onde I' é um filtro, usualmente, conexo. Este filtro
é aplicado para diminuir a complexidade estatística da imagem; diminuindo-se o conjunto
de realizações observáveis, o operador é estimado com maior' precisão. Chamamos esta
etapa opcional de pré-processamento.

A etapa de treãnamenZo é realizada utilizando-se n pat'es de imagens (X{, b), á = 1, ...,n
(Figura 6.1), onde Xi é uma imagem (um quadro) de observação retirada da seqüência, e X
é uma imagem ideal, contendo os marcadores para os objetos a serem segmentados em X{.
Não é necessário que X{ e XÍ+t sejam consecutivos na seqüência. No entanto, o conjunto
de todas as imagens de observação devem representar todas as situações em que o objeto
de interesse se encontra na seqüência. Por exemplo, se um objeto localiza-se inicialmente
em uma região de pouca luminosidade e instantes depois se move para uma região de
luminosidade mais intensa, então pelo menos um quadro de cada uma destas situações
deve sei tomado como imagem de observação. Uma ouvia possibilidade é o treinamento de
um outro operador para cada uma das situações em que o objeto de interesse se encontra
(por exemplo, um operador IPi aplicado quando o objeto atravessa uma região clara na
imagem e um outro open'odor tP2 aplicado quando o mesmo objeto atravessa uma região
mais escura). Outra característica do treinamento é (lue os exemplos de treinamento (x, y)
não são coletados da imagem inteira, mas somente de uma área que contenha os objetos
de interesse e suas vizinhanças, definidas pela velocidade em que os objetos se movem.
Esta área define uma máscara R que será o domínio da imagem de observação, onde os
exemplos de tieinamento serão coletados.

A fase de trac#dng é dividida em três etapas, a etapa de fraca;ãng, propriamente dita, a etapa
de filtragem dos marcadores e a etapa de segmentação.

8 A etapa de tracÊíng tem início com a aplicação do operador aperfure treinado. Este
operador é aplicado em todos os quadros, para a detecção do marcador para o objeto
de interesse, exceto pala o primeiro quadro, onde os objetos foram segmentados com
marcadores impostos manualmente. Seja /t a imagem que contém os objetos de interesse
segmentados no d-ésimo quadro. Estes objetos definem uma imagem ]14i que contém uma
máscara de restrição -R para a aplicação do aperfure no (í + l)-ésimo quadro. R é calculada
dilatando-se os objetos segmentados contidos em /. por um disco com diâmetro mínimo
As = UoAt, onde Uo é a velocidade do objeto de interesse que se move mais rápido na
seqüência. O apertara então é aplicado somente na área definida por R. A Figura 6.2
exemplifica a aplicação do operador aperfure resta-ita por uma máscara R. Observe na
Figura 6.2 (a) que a máscara .R C .aã é uma área em forma de coração, delimitada no
exemplo por uma linha branca. Esta máscara -R é definida pelo objeto segmentado em .Ê
(no exemplo, o objeto com textura similar a uma impressão digital). A máscara restringira
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Figura 6.1: Pares de 'lYeinamento. Coluna da Esqueida: Imagens de Obser
vação. Cloluna da Direita: Imagens Ideais.

a aplicação do apertara no quadro í + 1. A Figura 6.2 (b) ilustra o resultado da aplicação
do aperfure restrita à máscara -R ilustrada na Figura 6.2 (a).

e O resultado do operador' aperture contém, além dos marcadores pai'a os objetos de inter-
esse, o ruído causado pelos erros de classi6cação do aperture. Este ergo ocorre devido à
insuficiência de dados de treinamento no projeto do operador' aperlure. Como o ruído se
apresenta como vários pontos isolados ou pequenas zonas planas, eventualmente o mar-
cador não está bem definido sobre o objeto de interesse; como consequência, o objeto de
interesse pode ser segmentado incorretamente. Faz-se necessária uma ./iZlragem do resulta-
do do aperfure para que, além de eliminar o ruído, elimine os Fazeis dos marcadores que se
estendem para roía do objeto (Figura 6.3). A filtragem é composta por erosões e filtragens
czreczopen e arearnerye (veja as Seções 3.2.3 e 3.2.4 para maiores detalhes).

e O resultado da filtragem api'esenta um marcador bem mais definido e inteiramente con-
tido no objeto. Aplica-se, finalmente, o Paradigma de Beucher-Meyer, utilizando-se os
marcadores filtrados.

A Figura 6.4 mostra o diagrama de blocos com os principais etapas da metodologia proposta



54 CAPITUL06. SEGMENTA ÇAO MORFOLÓGICA DE SEQUÊNCIAS DE IMAGENS

(,) (b)

Figura 6.2: Aplicação do Operador .Aperfure. (a) Mi calculada em função
de /. (o objeto que lembra uma impressão digital), em composição com o
quadro i. (b) Resultado do Operador 4perfut'e restrito em .a6.

(a)(b)(c)

Figura 6.3: Filtragem do Marcador. (a) Resultado do .Aperlure. (b) Mai
cadores Filtiados. (c) Composição com quadro.
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6.2 Aplicação ein uma Seqüência Sintética

Apresentamos aqui um experimento onde a metodologia proposta foi aplicada para segmentar um
objeto em uma sequência sintética. Esta seqüência, chamada SirnuZação de Sistema de Parfícu/as
foi criada por um programa escrito em C com interface no sistema Khoios ]29, 15]. O programa
permite criar uma seqüência que possua algumas características escolhidas pelo usuário, como
dimensões da seqüência (largura e comprimento dos quadros e número de quadros), a taxa
de ruído gaussiano adicionado aos quadros, e o número de partículas, bem com qual delas
será segmentada. Estas partículas são círculos (cujos diâmetros também são escolhidos pelo
usuário) que possuem texturas distintas (wa#er, inpiessão digital, etc). Outra característica
das partículas é que estas se movem em movimento retilíneo uniforme e só mudam de direção
quando colidem com as bordas dos quadros. A velocidade inicial das partículas, bem como a
direção seguida por elas é escolhida aleatoriamente. As partículas nâo colidem enfie si, podendo
haver oclusão quando duas partículas ocupam a mesma região no quadro.

A seqüência utilizada foi criada com 50 quadros em níveis de cinza com dimensões 200 x 200.
A seqüência apresenta cinco partículas que possuem diâmetros aproximados. Foi escolhida pat'a
ser segmentada a partícula com textura parecida com uma impressão digital, pois esta ficou
parcialmente oclusa durante alguns instantes da seqüência. Durante a criação desta seqüência
foi adicionado puído gaussiano com média zero e variância 10 sobre 20% dos Fazeis da mesma.

O treinamento do operador aperfure foi realizado utilizando-se dez pares de imagens compos-
tos por dez dos cinqüenta quadros da seqüência, cada um deles formando pai com uma imagem
ideal contendo os rótulos pala cada partícula. O objetivo do apor(ure treinado é associar um
rótulo distinto pala cada uma das partículas.

Esta variação do open'ador aperfure é fundamental pata a resolução deste problema. Se o
operador simplesmente posicionasse somente um marcador para o objeto de interesse, poderiam
lavei situações em que o objeto de interesse se encontrasse com outros objetos, formando assim
uma bacia de captação que causaria a segmentação não só do objeto de interesse mas de todos
os outros objetos blue o toquem.

De posse do operador apertara treinado, a etapa de segmentação do objeto é iniciada. O
objeto de interesse no primeiro quadro já está segmentado. Calcula-se, então, a área de aplicação
do operador aperfure no quadro i+l, utilizando-se o objeto segmentado no quadro {. O resultado
do opeiadoi aperfure é uma imagem com rótulos para as partículas que se encontram dentro da
restrição em que o operador aperfure foi aplicado.

Em seguida é feita uma filtragem para eliminar o ruído resultante do erro do operador
aperfure. Foi aplicada, para todos os quadros, uma erosão por uma cruz, seguida por um
operador areaopen, que elimina todas as zonas planas com área menor que lO.

Aplica-se então o Paradigma de Beucher-Meyer, utilizando-se a imagem rotulada (resultado
filtrado do operador aperlure) como imagem de marcadores. Foi utilizada aqui uma outra
versão do algoritmo de wafersÀed, que "inunda" as bacias de captação com o nível de cinza dos
matcadoies utilizados para marca-las. Como resultado, temos todos os objetos que "invadem"
a área de resta-ição do aperlure rotulados. Finalmente, aplica-se uma limiarização que devolva
somente o objeto de interesse segmentado. Os resultados podem ser observados na Figura 6.5.



6.2. APLICAÇÃO EM UMA SEQUÊNCIA SINTÉTICA 57

35 36 37 38

39 40 41 42

Figura 6.5: Segmentação de uma Partícula. quadros 35-46 da seqüência
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A linha de partição de águas pala o objeto segmentado (o que possui textui-a similar a uma
impressão digital) foi sobreposta (em cor branca) sobre o mesmo para visualização.

6.3 Comparação de Performance entre Multiclassificadores

Na Seção 6.2 foi descrita uma aplicação dos operadores aperlu7'e em multiclassificação de tex-
turas. Chamaremos neste Capítulo os operadores aperfure de mu/lic/assiHcadores aperture. Os
parâmetlos de entrada pala o multiclassiíicadoi apor(ure são a imagem com os objetos a serem
segmentados e uma área de iestiição pala a aplicação do multiclassificador. A saída do multi-
classificador aperlure é um conjunto de rótulos com valores distintos para cada um dos objetos
a serem segmentados. Estes rótulos serão utilizados como marcadores na etapa de segmentação.

A performance do multiclassiíicador apertara foi comparada com a de dois outros multiclas-
sificadoies, projetados para esta comparação l41. No primeiro deles, é aplicada uma variação
da técnica clássica de correlação 1201. No outro, uma técnica para o cálculo de diferença entre
duas funções. Ambos os multiclassificadoies recebem como enfiada a imagem com os ob.fetos a
serem segmentados, um conjunto de cerne/s, que são funções usadas tanto pela correlação quan-
to pela diferença entre funções, e uma área de restrição pala a aplicação do multiclassificador,
devolvendo um conjunto de rótulos distintos para cada objeto.

Os multiclassificadores comparados com o multiclassificador aperture foram projetados de
maneira idêntica. Nas Sub-Seções seguintes, serão apresentadas a metodologia utilizada no pro-
jeto dos multiclassificadoi'es estudados, as técnicas aplicadas e, finalmente, o estudo comparativo
entre os multiclassificadores projetados e o multiclassificadoi aperfure. Os resultados de cada um
dos experimentos realizados nesta comparação podem sei conferidos no cd-rorrz que acompanha
este texto, bem como no web site http://www.vision.ime.usp br/demos.

6.3.1 Mlulticlassificação

Ambos os multiclassifidores propostos são aplicados da mesma maneira que o operador aperfure.
Vamos definir a máscara de restrição como um subconjunto R C .B denotando o domínio de
aplicação dos multiclassificadores. Seja W um multiclassificador. A aplicação de © restrita a .R
é dada por, V/ C F'unte, ZI, Vz c .E,

'Px(/)(z) @ (/) (z) , if z c -R
0, otherwise

Dado o objeto desejado segmentado no quadro ã -- l da seqüência, a máscara de aplicação é
dada pela dilatação deste objeto poi um elemento estruturante na filma de disco, com raio maior
que A$ = Voar, onde Uo é a velocidade estimada do objeto e a.T é é a diferença temporal.
Isto é feito para garantir a presença do objeto na máscara de aplicação. Uma vez que esta é
computada, o multiclassificador é aplicado no quadro { restrito a .R. O resultado é um conjunto
de rótulos distintos, cada um deles associado a um único objeto dentro da máscara de restrição.
Finalmente, estes rótulos são utilizados como marcadores no Paradigma de Beucher-Meyer.
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6.3.2 Mlulticlassificação por Correlação

A corre/anão é uma das ferramentas mais usadas em femp/ate rnafcAÍng ]20]. Através do casa-
mento enfie funções (usualmente entre uma função não conhecida e um conjunto de funções
conhecidas, chamadas X;erneZs) os pontos de maior similaridade entre elas é computado. Es-
ta similaiidade é computada ati'avés da análise dos resultados da correlação. Quanto maior' a
correlação entre duas funções / e g, maior a similaiidade entre elas.

Sejam / e g duas funções contínuas, onde g é chamada de cerne/. A correlação entre / e g
é definida por

(/ . g) (z)
'00

/ (a) g (a + a) da.

Sejam / e g duas funções discretas. Sejam f' e G, respectivamente, o domínio finito de / e
g (/ C F'unir',-KI, g C .FunlG, K'l). A correlação discreta entre / e g é definida por

lp'l-t
(/ .g)(z) (m)g(n+m)

m::0

onde l-PI é a cardinalidade de f'

Normalmente, os pontos z C F' onde (/ o g)(sç) tem os valores máximos são os pontos de
correlação máxima. Porém, nem sempre isto é verdade. Seja O' um conjunto de pontos c c .F
onde (/ ' g)(c) é máxima. Sqa R um outro conjunto de pontos r C -F onde (/ o g)(r) não é a
correlação máxima mas tem altos picos em sua função resultante. Apesar de / (c) e g (c) serem
mais comi-elacionados que / (r) e g (r), c C O, r € R, isto não implica que (/ o g)(c) > (/ . g)(r).
Isto acontece devido aos altos valores de níveis de cinza em /(r) ou g(r), que resultam em altos
valores de (/ o g)(r), mesmo não sendo altamente corielacionados.

Este problema é resolvido através de uma normalização. A correlação normalizada é definida
pob Vz € 1O,l/'j--ll,

XEh: / (m) g (« + «.)
(/ . g) (:«)

onde j C -FunlG, -KI, .j (aç) = 1, Vz c G.

Vamos definir o multiclassificador por correlação. As entradas deste multiclassiÊcador são
/ C /'unl-F, -KI e um conjunto de kernels g C /'unia, KI, e a saída é uma função I'ç (/) contendo
um conjunto de rótulos distintos em níveis de cinza para cada um dos objetos a serem rotulados

Seja ( € K. Seja =&
V/ C F'unl.F, .KI, Vz C F',

f'un].F, K'] --> F'urtlf', .KI uma função de limiarização, dada por,

=. (./') (z) / (z) , se / (z) ? t
0, caso contrário

Sqa b € -K

qx ç: F.
Seja Qó : .Funl/', .KI --} .Funl.P, K'l uma função definida por, V.f c F'unl.F, KI,

Cn («) - l gi =/(z):==='{/(«): « ' ''}
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Sda m o número de objetos a serem segmentados em /. Para cada objeto {, { C jl, n], há um
classificador por correlação TÍ com um ÊerzzeZ g{ C Ç. Este classificados é dado por

Tg:,t:,«: (/) (/ . g{)) ,

Para cada objeto {, o classificador computa a coiielação entre / e gi e define o marcador tomando
os pontos cujo valor de correlação é próximo do valor de correlação máximo. Então, é atribuído
o rótulo u{ a estes pontos. Se max {(/ o g{)(sç) : z C p'} < fi, nenhum marcador é imposto. Isto é
feito pala evitar a imposição de marcadores por Tg:,t:,.,: em uma partícula .j, .j ?é á, já que pode
ocorrer que pontos altamente cotrelacionados com a partícula á sejam altamente correlacionados
com a partícula .j também.

O resultado da multiclassificação é um conjunto de rótulos distintos atribuídos a cada ob.jeto
a ser segmentado, dados pela aplicação de T0:,t:,«{ (/), tii # uj quando ã # .j, i,.j € jl,nl. O
multiclassificador poi correlação I'ç : f'unl.F, KI --} F'unlF', KI é dado por, V/ c f'unl.F, K'l,

I'ç (/) \l T9:.t:p'i Çj).
iC[l,n]

onde gí é o X;erReI de correlação pala o objeto {, ti é o valor de limiarização associado a á e u{ é
o valor do rótulo atribuído ao objeto {, ui # uj, ã,J € jl,nl. Os valores fí e ui são parâmetros
dados ao multiclassificador.

6.3.3 Multiclassificação por Módulo da Diferença

Uma outra operação, similar à correlação, foi utilizada para projetar um outro multiclassi6cador.
O módulo da dll/Crença entre duas funções discretas / c -Funl-F,KI e g C F'urilG,K'l é definida
pol Vz C lO,IP'l ll,

lr'l-t
(/ 'g)(z) (m) g(z+m)l.

m::0

O projeto do multiclasificador por módulo da diferença é similar ao do multiclassificador por
correlação. Ambos têm a mesma entrada de dados. Como saída, o multiclassificador por módulo
da diferença tem a função I'ç (/) contendo um conjunto de rótulos distintos em níveis de cinza
para os objetos a serem marcados. Este multiclassificador é definido da mesma maneira que o
multiclassiÊcadoi por correlação, porém, dados f, b C K, os operadores =t e Qó são trocados,
respectivamente, por =; : f'u711.F, .K] --} Fun]f', K] e {2; : .Fun]F', .K] --> .Fum]f', K']. Ambos são
dados por, V/ C -Funl.F, .KI, Vz C f',

=; (/) (:«)

Q; (/) (zl

/ (z) , se .f (z) $ t
k 1, caso contrário

and

b, se / (z) = :nin {/ (z) : g C f'}
0, caso contrário
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6.3.4 Experimentos Realizados

Os experimentos de comparação enfie os dois multiclassificadores propostos nas Sub-seções
anteriores e o multiclassificador aperfure foram realizados usando a sequência .9imu/anão de
Sistema de PartüuZas (veja a Seção 6.2). Os multiclassificadores I'ç e I'a foram projetados para
gerar cinco mai'cadores que são produzidos por cinco classificados'es Tg:,t:,t,. , iC jl, SI, um para
cada partícula. Pala cada classi6cador foi utilizado um #ernel gi que consiste em um quadrado
extraído do centro da partícula i. Os valores t{ para as limiarizações =t. foram escolhidos
bem próximos de max (g{ o gÍ), e os valores ti para as limiarizações =; íol'am escolhidos bem
próximos de min(gi ©gí). Para os rótulos foram escolhidos os valores: ui = 120, u2 = 100,
u3 ' 80, u4 = 60, us = 40.

A aplicação da metodologia para segmentação com os multiclassificadores I'ç e I'a é basi-
camente a mesma que a aplicada com o multiclassificadoi aperfure. Assim como no multiclas-
sificadoi aperfure, a partícula a ser perseguida e segmentada é a que apresenta textura similar
a uma impressão digital. A etapa de fracÊáng inicia com a partícula desejada já segmentada
manualmente no primeiro quadro. O multiclassificador é aplicado a partir do segundo quadro
dentro da máscara de restrição R. A única diferença enfie as aplicações dos multiclassicadores
I'ç e I'8 e o multiclassificadoi apertara é que os marcadores gerados pelos dois primeiros mul-
ticlassificadores não são filtiados, ao contrário dos marcadores gelados pelo multiclassiíicador
aperfure.

Categorias de Experimentos

Foram realizados 21 experimentos pala comparação dos multiclassificadores por correlação com
o multiclassificador aperture. Estes expeiimentos podem sei divididos em cinco categorias,
descritas abaixo:

e Mlulticlassificação por Operadores -4.perdure

Neste único experimento realizado com um multiclassificador apertara, o operador foi treina-
do através da observação de 10 pares de imagens, usando uma janela 3 x 3 x 21. A máscara de
restrição também foi utilizada na etapa de treinamento. O conjunto de treinamento foi coletado
apenas da região dada pela máscara de restrição em cada par do conjunto.

e Mlulticlassificação por Correlação Normalizada

Nestes 5 expelimentos, que chamaremos de cnÍx{, onde ix á são as dimensões do kerneJ gi, foi
usado o multiclassificadoi por correlação normalizada. O Paradigma de Beucher-Meyei recebe
como entradas de dados os marcadores obtidos pela aplicação deste multiclassiâcador dilatados
por um disco e a imagem original /

e .Multiclassificação por Módulo da Diferença
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(*) (b)

Figura 6.6: Resultados do Algoritmo de }Vaéersàed.
ado. (b) Resultado Não Apropriado.

(a) Resultado Apiopri

Nos 5 experimentos realizados nesta categoria, foi usado o multiclassiíicador poi' módulo da
diferença e, como na categoria descrita anteiioimente, o Paradigma de Beuchei-Meyer recebe
como entradas os marcadores obtidos pela aplicação deste multiclassificador dilatados por um
disco e a imagem original .f. Chamaremos os expeiimentos contidos nesta categoria de cdíxi.

8 Mlulticlassificação por Correlação Normalizada e Simplificação de Textura
por Operadores -Leuelings

Os 5 expelimentos realizados nesta categoria são semelhantes aos da segunda categoria de-
scrita, apresentando duas diferenças. A primeira delas é que o Paradigma de Beucher-Meyei
recebe por entrada o /eue/áng da /. Esta substituição foi realizada objetivando-se uma melho-
ra no resultado na segmentação visto que o algoritmo de maters#ed, desenvolvido por Lotufo
e Falcão 1301, utilizado na segmentação dos objetos não apresentou resultados adequados em
alguns quadros da seqüência original (Figura 6.6 (b)).

Outra diferença é que, nestes experimentos, os marcadores obtidos pela multiclassificação
não são dilatados.

Chamaremos de cn.Z)eoixi os experimentos contidos nesta categoria.

e Mlulticlassificação por Módulo da Diferença e Simplificação de Textura por
Operadores -Let;eZings

Estes 5 últimos expeiimentos, que serão denotados por cd-Leoix{, são os mesmos descritos
na categoria anterior, porém, nesta categoria é utilizado o multiclassi6cador por correlação pelo
módulo da diferença.

Denotemos pot Aii (/) o operador que calcula o Jeueling de ./' usando um operador ll para
representar o conjunto de marcadores. (para maiores detalhes, consulte a Seção 3.4). Em cada
uln dos dez experimentos contidos nas duas últimas categorias descritas, o !eueZãng / de / é dado
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por

' - ""'"-..,.,» ("«.., m)
onde ll é uma filtragem de .f por um filtro alternado sequencial, dado por

n(.f)

onde -B é um elemento estruturante disco de raio 3 (veja Seção 2.3 pala maiores detalhes)

KerneZs Utilizados

Clom exceção do multiclassi6cadoi aperfure, as categorias descritas acima consistem em cinco
experimentou realizados. Cada um destes cinco experimentos foi realizado escolhendo-se as
dimensões k x k do kerrzeJ g{, onde i é um índice pata cada uma das partículas que aparecem no
quadro. As dimensões escolhidas pala g{ em cada um dos expeiimentos foi 5 x 5, 7 x 7, 9 x 9,
11 x ll e 13 x 13.

Quando nos referirmos ao experimento cn7x7, estaremos nos referindo ao experimento que
utiliza multiclassificação por correlação normalizada onde o multiclassificador utiliza X;erre/s gÍ
de dimensão 7 x 7.

O ÊerneZ gi utilizado pelo classificados para impor um marcador para a partícula á é um
pedaço recortado do centro da partícula. O centro de g{ coi'responde ao centro da partícula i.

T :. : . .:..,= .
XJxxiiicLX xzJ a.bícL\J

Como íoi visto anteriormente, os valores de limiarização são utilizados para que o classificador de
uma partícula d imponha marcadores somente para esta partícula, ignorando os marcadores im-
postos erroneamente nas demais partículas. Os limiares pala I'ç e I'ç foram escolhidos próximos
aos valores de max (g{ o gi) e min (g{ . gi), i'espectivamente.

As Tabelas 6. 1 e 6.2 apresentam os limiares utilizados pelos classificadores. Cada valor destas
tabelas apresenta um limiar t{ utilizado pelo classificador da partícula d que utiliza um #erneZ
de dimensões A x É;.

A Tabela 6. 1 apresenta os limiares utilizados pelos classificadoies por correlação normalizada
sqa com simplicação de textura ou leão, enquanto a Tabela 6.2 apresenta os limiares utilizados
pelos classificadores por módulo da diferença (com e sem simplificação de textura).

Note que a partícula l não possui limiares pois o classificados que impõe marcadores pai'a
esta partícula é o único que não aplica limiaiização. Isto se deve ao fato de que a partícula l é
a que desejamos segmentar.
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Tabela 6.1: Correlação Normalizada Limiares Utilizados

Tabela 6.2: Módulo da Diferença Limiares Utilizados

Implementações

Os experimentos foram realizados em ambiente Linux utilizando-se ferramentas do sistema
Khoros 1201. Foram utilizadas ferramentas da toolbox MMach j151, bem como focam criadas
algumas ferramentas que foram incorporadas à já existente toolbox frackãng. Esta toolbox
contém várias ferramentas para o tratamento de seqüências de imagens, divididas em catego-
l ias. Uma delas, intitulada Corre/atÍon, contém as ferramentas utilizadas nestes experimentos.
São três ao todo.

A primeira ferramenta, intitulada .Ã'CorrMsÊ, recebe como entradas a imagem /, o kerneJ g,
a máscara de restrição R e a operação desdada (coiielação normalizada ou módulo da diferença).
Ã.'ComMs# retorna (/ o g) ou (/ . g), dada a máscara de restrição -R.

A segunda fenamenta, chamada .Ã'(7orrTA7'es, recebe uma imagem h, o tipo da operação da
qual h é o resultado (correlação normalizada ou módulo da diferença) e um limiar t. Ã.Corra'fores
redor- =t(à) o« =;(h).

A terceira ferramenta, intitulada -K]WazCorr, recebe uma imagem h, uma opção a que repre-
senta a operação que foi aplicada (correlação normalizada ou módulo da diferença) e um rótulo
b C K. Retorna QÓ(h) ou Q;(h).

De posse destas ferramentas, foi desenvolvido em Perl um script que recebe como entradas
a seqüência de imagens e um cerne/ pala cada partícula da seqüência. Por fim, o script retorna
duas imagens. A primeira é a composição do mafersAed com a imagem original. A segunda é a
composição dos marcadores com a imagem original.

  5 x 5 7 x 7 9 x 9 11 x ll 13 x 13
Partícula l          
Partícula 2 1180 1540 2100 2460 3020
Partícula 3 720 1020 1330 1650 1970
Partícula 4 740 1040 1340 1640 1950

Partícula 5 1150 1590 2010 2430 2820

  5 x 5 7 x 7 9 x 9 11 x ll 13 x 13
Partícula l          
Partícula 2 60 220 300 400 700
Partícula 3 175 400 600 700 900
Partícula 4 75 200 330 480 620
Pai'tícula 5 50 175 235 400 600
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Resultados Obtidos

Apresentamos em seguida os resultados de aplicação dos multiclassificadoies segundo diversos
critérios de ergo. Os multiclassificadores foram comparados segundo os seguintes critérios:

1. Número de partículas mal classificadas em um quadro. Uma partícula foi mal classificada
se foi classificada como outra partícula.

2. Número de quadros onde ocorre má classificação

3. Número de partículas que foram mal segmentadas. Este erro ocorre devido ao mal posi-
cionamento do marcador na partícula, ou à falta de robustez do algoiitmo de wafers/zed,
ou se a partícula for pendida, segmentando assim a partícula errada.

4. Instante em que a partícula l é perdida, deixando de ser perseguida. Este instante é dado
pelo índice do quadro em que a partícula é perdida. Se a partícula é perseguida até o final
da seqüência, este valor é indicado com um " - "

A Tabela 6.3 apresenta quantitativamente os resultados de cada um dos experimentos re-
alizados. As linhas representam os expeiimentos, enquanto as colunas representam os critérios
descritos acima. Em seguida, estes resultados são comentados com exemplos.

Vale ressaltar que o multiclassificadoi aperture, comparado com os demais multiclassiâ-
cadores por correlação, utiliza uma janela 3 x 3.

A Tabela 6.4 apresenta as porcentagens de erro de cada multiclassificador e as porcentagens
de ergo de segmentação. A poicentagem de elmo do Critério l foi calculada em relação ao lota/ de
parfúulas contidas nos 50 frames da seqüência (250 ao todo). A porcentagem de eno do Critério
2 foi calculada eln relação ao lota/ de /ramos contidos na seqüência (50). E a potcentagem de
Erro de Segmentação (Critério 3) foi calculda em relação ao total de partículas l que deviam
ter sido segmentadas nas sequências (50).

Umas das causas do erro analisado pelo Clitétio l ocorre quando o multiclassificador confunde
as partículas. Houveram muitos casos em que um classificador associado a uma partícula { impôs
um marcador também em outras partículas .j. O erro decora'e do fato de que (PÍ og{) = (Pj ogi),
onde Pi e .r3 são duas partículas e gi é o kerneJ usado para classificar a partícula ,f)i

Observe na Figura 6.7 (c) que o multiclassificadot confunde a partícula 3 (com textura clara
à esquerda e escuta à direita) com a partícula 4 (com textura clama nas bordas e escura no
centro). O classiflcadoi associado à partícula 3 impõe um marcador corretamente à mesma,
porém o classificador associado à partícula 4 também impõe um marcador. As partículas 3 e
4 apresentam alta correlação e como os valores de limiarização para estas partículas são muito
próximos (vejas as Tabelas 6.1 e 6.2).

Ouvia causa do erro analisado pelo Clritério l ocorre quando a partícula está parcialmente
oclusa. Observe na Figura 6.8 (c) que a partícula l (com textura semelhante a uma im-
pressão digital) está parcialmente oclusa pela partícula 3. O multiclassiíicador impôs o marcador
próximo da partícula l porém na borda da partícula 3.
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(b)

(.) (d)

Figura 6.7: Resultados dos Multiclassicadores: (a) Marcadores gelados pelo
.4perture. (b) Composição dos Marcadores gerados pelo ,4perfure com Im-

agem Original. (c) Mat'cadores gerados por Correlação. (d) Composição dos
Marcadores gerados por Conelação com Imagem Original.



6.3. COMPARAÇÃO DE PERFORMANCE ENTRE MULTICLASSIFICADORES 67

(.) (d)

Figura 6.8: Resultados dos Multiclassicadores: (a) Marcadores gerados pelo
.4perfure. (b) Composição dos Marcadores gerados pelo .4perture com Im-
agem Original. (c) Marcadores gerados por Correlação. (d) Composição dos
Marcadores gerados por Correlação com Imagem Original.
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Tabela 6.3: Resultados Obtidos

São vários as causas de erro analisadas pelo Critério 3. Uma delas é a qualidade da segmen-
tação da partícula l em alguns quadros da seqüência, onde o algoritmo de wafersAed utilizado
não apresentou resultados adequados. Isto se deve ao fato de que a partícula em questão apre-
senta duas zonas planas entrelaçadas e, dependendo do posicionamento e tamanho do marcador,
o algoiitmo de mafershed não funciona adequadamente (veja Figura 6.9 (b)). Esta é a moti-
vação de terem sido feitos expeiimentos com a aplicação de operadores Jeueiíng para contornam
este problema. Porém, apesar do resultado ter melhorado, o algoritmo ainda apresenta alguns
resultados indesejados(Figura 6.9(c)).

Ouvia causa de eito de segmentação é o mal posicionamento dos marcadores. Nos casos
em que o multiclassificadoi impõe o marcador para a partícula l dentro de outra partícula, as
linhas de partição de águas invadem o outro objeto. Observe na Figura 6.9 (d) que as linhas de
partição de águas envolvem a partícula l e um pedaço da partícula 3.

  Critério l Critéi'io 2 Critério 3 Critério 4
C7Z5x5 35 25 19  
cn7x7 42 30 25 42
Cn9X9 34 30 25 42

Cnllxll 18 18 25 42
Cn13x 13 24 24 25 42

         
cd5x5 11 11 22  
cd7x 7 13 13 20  
cd9x9 l l 22  

cdllxtt 2 2 22  
Cd13 x 13 2 2 22  

         
cn Z;euS x 5 35 25 13  
=nLeu7x l 43 30 2() 42
cm-Z)eu9 x 9 34 30 20 42

cnLeuttxtt 11 10 13  
cn Z)et;13 x 13 18 17 14  

         
cdLeuSxS 12 12 16  
cd-Leorx 7 13 13 16  
ccí-Leu9 x 9 l l 16  

cd-Z)eul L x ll 2 2 16  
cdLeu13 x 13 2 2 16  

         
aperfure () 0 0  
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(b)

.J'

(d) (.) (f)

Figura 6.9: Resultados de Segmentação. (a) Segmentação Correra (b) Erro
do Algoritmo de WalersAed (c) Redução do Erro do Algoritmo de }Vafer-
sÀed (d) Invasão da Linha de Partição de Águas (e) Segmentação de Duas
Partículas (f) Perda da Partícula
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Tabela 6.4: Porcentagem de Eito

Um erro semelhante ao descrito no parágrafo anterior ocorre quando o multiclassificador não
impõe marcadores às partículas adjacentes à partícula 1. 0 algoritmo de matersAed entende que
a partícula l e a partícula adjacente são a mesma partícula e segmenta as duas (Figura 6.9 (e)).

Em algumas situações ocorrem erros de segmentação porque a partícula l é perdida, sendo
perseguida outra pai'tícula. Como apresentado na Tabela 6.3, em todos os experimentos onde
houveram perda da partícula 1, a perda ocoiieu no 42' quadro (Figura 6.9 (f)). Isto ocorreu
psique o multiclassificador para a partícula l impôs o marcador em outra partícula, perseguindo-
a desde então.

Outro fato observado foi o comportamento de cada multiclassificador no quadro 41 da
seqiiência. Neste quadro, a partícula l foi fragmentada pela sobreposição de duas outras
partículas. Sob esta circunstância, o multiclassificadoi apor(ure ainda conseguiu impor um
marcador para cada uma dos fragmentos da partícula 1, possibilitando ainda segmenta-la (Figu-
ra 6.10 (a)).

  Critério 1 (% oiro) Critério 2 (% Eri'o) Critério 3 (% oiro)
cn5x5 14,0 50,0 38,0
Crt7x7 16,8 60,0 50,0
Cn9x9 13,6 60,0 50,0

Cnllxll 7,2 36,0 50,0
C7& 13 x 13 9,6 48,0 50,0

       
cd5x5 4,4 22,0 44,0
Cd7x 7 5,2 26,0 40,0
cd9 x 9 0,4 2,0 44,0

cdttxtl 0,8 4,0 44,0
Cd13 x 13 0,8 4,0 44,0

       
cnZ'eoS x 5 14,0 50,0 26,0
cnZ/eu7x 7 17,2 60,0 40,0
cnZ/eu9 x 9 13,6 60,0 40,0

crz-Leuiixii 4,4 20,0 26,0
Cn-LeU13 x 13 7,2 34,0 28,0

       
c:dLeuS x 5 4,8 24,0 32,0
cd-Leu7x7 5,2 26,0 32,0
cdLeu9x0 0,4 2,0 32,0

cdLeoltx ll 0,8 4,0 32,0
cd-Leut3 x 13 0,8 4,0 32,0

       
aperture 0,0 0,0 0,0
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(a) (b) (.)
Figura 6.10: Segmentação da Partícula n'aumentada.
(b-c) Segmentação Parcial.

(a) Segme«ração Total

Com relação aos demais experimentos, nenhum dos demais multiclassiíicadores impôs mar-
cadores para os dois fragmentos da partícula. Foi observado que os multiclassiíicadores por
correlação e por módulo da diferença impuseram mai'cadores ou no fragmento da direita ou no
fragmento da esquerda, segmentando somente o que foi marcado (Figura 6.10 (b-c)). E mais,
nos experimentos em que a partícula foi pendida (vda Tabela 6.1), esta perda se sucedeu após
a tentativa de segmentar a partícula no quadro 41.

Conclusões

Foi observado através dos 21 experimentos realizados que o multiclassificador aperture mostrou-
se mais adequado do que demais multiclassificadores apresentados para encontrar marcadores
pata segmentação. A multiclassificação por operadores aperlure foi carreta em todas as partículas
Além disto, o multiclassificadoi aperZure impôs marcadores bem definidos e bem posicionados.
Ao receber tais marcadores, o algoiitmo de mafershed segmentou coiretamente e adequadamente
todas as partículas.

Os operadores apertara aplicados à multiclassificação se mostraram mais eficazes que os
demais multiclassificadores porque é uma classe mais genérica de operadores do que os multi-
classificadores apresentados nesta Seção. Outras comparações de performance dos operadores
aperfure foram apresentadas em [91.
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Capítulo 7

-z\.plicações

O crime, fala pra mãe
C?ue furto gue a anterza captar
.A/eu coração captura

Fitas "Televisão"

Apresentamos aqui resultados experimentais da aplicação da metodologia proposta pala
segmentação de seqüências de imagens l2, 31. O primeiro experimento descrito foi realizado com
uma seqüência de imagens leal em níveis de cinza l21. A Seção 7.2 apresenta a extensão da
metodologia proposta para segmentação de seqüências de imagens coloridas, e emm seguida são
descritos dois outros experimentos, onde esta extensão foi aplicada em duas outras sqüência de
imagens reais ]3].

Todos os resultados apresentados neste capítulo, inclusive os resultados da aplicação da
metodologia na seqüência "Sãmtzlação do Sistema de Parfz'cu/as" podem ser conferidos no cd-
rom que acompanha este texto e no weó s le http://www.vision.ime.usp-br/demos.

7.1 Seqiiência Real Jogador de Tênis de Mesa

A seqüência do jogador de tênis de mesa é composta de 120 ü'ames com dimensões 480 x 421. Ela
apresenta um tenista rebatendo uma bolinha de tênis duas vezes. A câmera se afasta lentamente
da mesa e do tenista; as duas rebatidas ocorrem com o tenista em distâncias diferentes da comera.
Foram feitos dois experimentos. Uln deles objetivo segmentar a bola de tênis de mesa, o outro,
segmentar a raquete.

73
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7.1.1 Segmentação da Bola

O problema de segmentar a bola é resolvido adequando-se a metodologia proposta às suas
características. A bola está no quadro inicial e permanece na seqüência até o 16o quadro. A
bola, então, deixa a cena, retornando somente no 97o quadro, onde permanece até o penúltimo
quadro.

O treinamento do operador aperfure foi realizado utilizando-se oito pares de imagens. Das
imagens de observação retiradas da seqüência, quatro são amostras do início da seqüência, en-
quanto as demais são amostras do instante em que a bola volta à cena. A imagem ideal associada
com cada imagem de observação representa o marcador para a raquete.

A bolajá está segmentada pala o primeiro quadro e para o 97o, que é quando a bola retorna
à sequência. Aplica-se o operador aperfure no quadro i+ l na área restrita pela bola segmentada
no quadro ã. O resultado da aplicação é um marcador pulverizado pata a bola.

A filtragem consiste na aplicação de operadores de erosão, areaopen e areamerye. Finalmente,
aplica-se o Paradigma de Beucher-Meyer utilizando-se o resultado do operador aperture filtrado.
A Figura 7.1 mostra a bola em composição com a linha de partição de águas, cuja cor é branca.

7.1.2 Segmentação da Raquete

O problema de seginentai a raquete apresenta algumas características direi'entes, com relação
ao problema de segmentar a bola. O resultado do open'ador aperfure é mais definido, pois a
maquete é bem maior que a bola. No entanto, no final da seqüência, a maquete fica "borrada"
(Figura 7.2) quando o tenista rebate a bola pela segunda vez. Neste caso, a raquete é mais difícil
de segmentar, já que suas bordas não estão definidas. Como no caso da bola, a maquete deixa a
seqüência quando o tenista prepara-se para debater novamente a bola, retornando em seguida.

A maquete foi segmentada por abordagem similar à utilizada para segmentar a bola, com
algumas alterações. A mais significativa foi a introdução da técnica pala encontiai Zeue/ãngs na
abordagem utilizada. Os JeueZángs simplificaram as imagens onde a raquete estava borrada, pois,
além de reduzirem o número de padrões utilizados para a estimação do aperture, elas definem
uma "borda" para a raquete (Figura 7.2).

Para segmentar a raquete, foram treinados dois operadores aperfure pala encontrar o mar-
cador para a maquete. O primeiro deles foi treinado com seis pares de imagens, onde quatro das
imagens de observação são do início da seqüência e as outras duas ilustram o instante em que a
maquete se choca com a bola pela primeira vez. O segundo aperture foi treinado com três pares,
onde as três imagens de observação são os /eue ángs das imagens da maquete quando esta volta
ao filme. Cada uma destas nove imagens de observação formam o par com uma imagem ideal
que contém um marcador para a raquete.

O aperfure é aplicado sobre o ieueláng de cada quadro, porém, em uma área restrita, como
nos experimentou descritos anteriormente. A filtragem é feita através de uma composição de
uma erosão com um operador areaopen. Finalmente aplica-se o Pai'adigma de Beucher cona o
marcador filtrado e com a Jeueíãng do quadro. O resultado pode ser conferido na Figura 7.3, onde
a linha de partição de águas (mais uma vez em branco) foi composta com a imagem original.
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Figura 7.1: Bola Segmentada na Seqüência Jogador de Ténis de .Acesa
quadros 8-16 da seqüência.
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Figura 7.2
quere.

(a) Raquete com Bonda Não Definida. (b) Segmentação da Ra-

7.2 Segmentação de Seqüências de Imagens Coloridas

Apresentamos nesta Seção a extensão da metodologia para a segmentação de objetos em seqüências
de imagens coloridas l3j. Esta extensão apresenta algumas características que a diferem da
metodologia aplicada em seqüências em níveis de cinza:

e Foram utilizados vários modelos de representação de cores l20, 191. Em cada um deles, uma
coi é representada unicamente poi um ponto num espaço tridimensional finito e discreto: o
sistema -RG.B (l?ed, Green, .Blue), onde cada dimensão é definida por um vedor relacionado
a uma cor - vermelho, verde ou azul; o sistema IHS (/nfensátg/, Xue, $aturafion), onde as
dimensões representam a cor pura e suas variações de luminosidade e adição de luz branca;
e o sistema r7Q (padrão N.T.S.C. para televisão colorida), semelhante ao sistema IHS.
Chamamos de panda um vedor que define o espaço de cores.

e Existe mais informação em uma imagem colos'ida do que em uma imagem em níveis de
cinza com as mesma dimensões. Enquanto que nas imagens em níveis de cinza um Fazei
guarda somente a informação de intensidade, nas imagens coloridas a coi' de um páa;eZ é
dada por uma terna de valores. Esta terna representa um ponto no espaço de cores; cada
ponto desta terna é uma projeção em uma das bandas da imagem.

e Uma das entradas do Paradigma de Beucher-Meyer é o gradiente de uma imagem em
nz'ue s de cinza. Fez-se necessário o estudo de vários métodos para o cálculo do gradiente
de imagens coloridas j211 (veja a Seção 2.4).
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Figura 7.3: Raquete Segmentada na Seqüência Jogador de Ténis de ]14esa
quadros 8-16 da seqüência.
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7.2.1 Mletodologia Aplicada em Seqüências de Imagens Coloridas

A metodologia aplicada na segmentação de seqüências de imagens coloridas é basicamente a
mesma para imagens em níveis de cinza.

. Na etapa de treinamento do multiclassificador, são fornecidos n pares de imagens (Xí, X),
i= 1, ..., n, onde Xi é uma imagem colorida (quadro) de observação retirada da seqüência,
e }G é uma imagem ideal, contendo os marcadores para os objetos a serem segmentados em
Xi(Figura 5.4). Como no caso das seqüências em níveis de cinza, não é necessário que Xi
e Xi+i sejam consecutivos na seqüência, porém cada uma das imagens deve representai-
todas as situações em que os objetos de interesse se encontram.

Como na metodologia aplicada em níveis de cinza, os exemplos de treinamento (x, 3/) são
coletados somente de uma região da imagem restrita aos objetos de interesse e às suas
vizinhanças. Esta região é dada por uma máscara de restrição -R que é construída em
função da velocidade em que os objetos se movimentam na sequência.

Um dos problemas levantados na Seção 5.2 foi o número de configurações da janela W que
comporão a tabela a ser preenchida na etapa de colete de dados. Os dados contidos nesta
tabela podem estar distribuídos esparsamente por ela. li'm-se necessária uma redução na
guarzfãdade de co iágurações oóseruadas na imagem. Através da redução do número de
zonas planas, pode-se diminuir o número de configurações observadas. Reduzindo-se a
estatística da imagem, aumenta-se a confiabilidade nos dados observados.

Foram utilizados vários filtros para a dedução da estatística da imagem. Estes filtros
mostraram uma grande eficácia pala este objetivo, visto que estes reduziram o número de
zonas planas na imagem e, ao mesmo tempo, preservaram a estrutura da imagem.

Observe na Figura 7.4 que apesar de haver uma redução no número de zonas planas, as
imagens filtradas ainda mantêm os objetos. A Figura 7.4 (a) não está filtrada. A Figui'a 7.4
(b) apresenta o resultado da filtragem por abertura e fechamento coloridos, utilizando-se
um elementos estruturante cruz. A Figura 7.4 (c) apresenta o resultado da filtragem por
área meryárzg colorido, eliminando zonas planas com área inferior a 40. Finalmente a
Figura 7.4 (d) apresenta o resultado da composição dos filtros supracitados, utilizando os
mesmos parâmetros. A Tabela 7.1 mostra o número de zonas planas e o número de comes
restantes após a aplicação da filtragem para um determinado quadro.

Tabela 7.1: Comparação da Performance dos Filtros na Redução de Zonas Planas e Cores

e A etapa de [rack ng também é simi]ar à respectiva etapa na metodo]ogia ap]icada em
seqüências em níveis de cinza. Soja /i o d-ésimo quadro da seqüência. Seja ]Wi a imagem que

Filtragem NU Flat Zones No Cores
Sem Filtragem 27356 2695

Abertura/ Fechamento Colorido 4594 1321

.área .A4eryãzzg Colorido 516 250

Abertura / Fechamento Colorido e .4rea Meryáng Colorido 472 204
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(.) (d)

Figura 7.4: Comparação da Redução de Zonas Planas Após Filtragem. (a)
Sem Fi[tragem. (b) Abertura e Fechamento Coloridos. (c) .Área ]]/ery ng

Colorido. (d) Composição de Abertura e Fechamento Coloridos com .4rea
]l/eryáng Colorido.
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(,)(b)(c)

Figura 7.5: Aplicação do Operador .4perÉure. (a) quadro .A. (b) Restrição
Ã4i. (c) Resultado da aplicação do Operador.

contém a máscara de restrição -R de aplicação do W-operador, dada pelo objeto segmentado
no quadro /,-l (Figura 7.5 (b)). Comi exceção do /range /i, onde o objeto de interesse é
segmentado manualmente, o W-operador é aplicado em /l i'estrito a .R. O resultado é um
conjunto de rótulos, um para cada objeto contido em /. (Figura 7.5 (c)).

Após a obtenção dos marcadores, seleciona-se, através de uma limiarização e filtragem,
os marcadores associados aos objetos a serem segmentados (Figura 7.6 (b)). Em seguida,
calcula-se o gradiente da imagem colorida (Figura 7.6 (a)) e, de posse deste gradiente e dos
marcadores desdados aplica-se o Paradigma de Beucher-Meyei para segmentar os objetos
desejados. A Figura 7.6 (c) mostra a Linha de Partição De Águas para o objeto que está
sendo perseguido na seqüência e a Figura 7.6 (d) mostra a linha de partição de águas
dilatada e composta com a imagem original.

7.2.2 Estudo Comparativo Entre os Gradientes Coloridos Propostos

Foram realizados vários experimentos de comparação enfie os gradientes apresentados na Seção 2.4
Foram avaliados visualmente dois critérios de qualidade: (a) o quanto as linhas de partição de
águas se estendem além das bordas dos objetos e (b) o quanto o objeto é segmentado, pol inteiro
ou parcialmente.

O primeiro experimento consiste na segmentação de uma bola vermelha posicionada entre
várias outras bolas. Para segmentar este objeto, foram impostos os marcadores internos e
externos apresentados na primeira coluna da esquerda para a direita na Figura 7.7. As demais
colunas apresentam os resultados dos gradientes (invertidos para melhor visualização) e seus
respectivos resultados de segmentação, após a aplicação do Paradigma de Beucher-Meyer. Os
gradientes comparados são inti'oduzidos na Seção 2.4.

O Gradiente / provê um bom realce de bordas, porém em alguns casos, algumas bordas
importantes não são realçadas, como aconteceu no exemplo da Figura 7.7. Este mesmo problema
ocorreu com o Gradiente /y. O Gradiente /-r dá um resultado melhor que o Gradiente /, porém,
as linhas de partição de águas se estenderam pata fora do objeto. Os GI'adientes .r/.r e y/
apresentaram bons resultados, mas algumas sombras pequenas ainda aparecem.

O Gradiente V' apresentou o mesmo problema que o Gradiente /. Ao aplicam o Gradiente
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(b)

(.) (d)

Figura 7.6: Aplicação do Paradigma de Beucher-Meyer. (a) Gradiente do
quadro Colorido. (b) Marcadores. (c) Objeto Segmentado ( Watersàed). (d)
Composição do Wa&ersÀed com o quadro.
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Figura 7.7: Resultados do Primeiro Experimento de Comparação enfie os
Gradientes Coloridos.
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Figura 7.8: Resultados do Segundo Experimento de Compai'ação enfie os
Gradientes Coloridos.

}''' atribuindo-se os pesos a - b = c = 1 para os gradientes, a informação de cada um deles
não foi suficiente para realçar a bordas entre a bola vermelha e a laranja, e estas duas bolas
são segmentadas como se fossem um único objeto. Isto ocorre porque apesar da informação de
cor ser a mais importante no processo de segmentar a bola vermelha, esta informação não é
suficiente, visto que as bolas vermelha e laranja tem informações de cores similares. Ao ajustar-
se os pesos atribuindo um peso maior à infoi'mação de saturação (a = b = 1 e c = 10), as bordas
realçadas definem melhor' os objetos e a segmentação é conigida.

O experimento acima foi repetido com uma outra imagem, desta vez, contendo somente a
bola vermelha (Figura 7.8). No entanto, além da imagem estar borrada, existem duas regiões
sombreadas. A primeira coluna da esquerda para a direita apresenta a imagem utilizada, bem
como os marcadores impostos para a segmentação.

Mesmo estando a bola localizada em uma região bot'Fada, todos os Gradientes deram bons
resultados, provando uma boa segmentação. Os melhores resultados de segmentação, porém,
foram atingidos utilizando-se os dois Gradientes }'' testados, que realçaram melhor as bordas
dos objetos. O primeiro deles utilizou pesos (a = b = c = 1) e o segundo, (a = b = 1 e c = lO).

Os testes foram realizados com mais trinta e três imagens similares e o Gradiente y ap-
resentou muito menos erros de segmentação com relação aos demais gradientes coloridos. No
entanto, uma dificuldade com relação ao Gradiente V é o ajuste de pesos ideal pala um deter-
minado problema. Este ajuste ainda não é feito de maneira sistemática.

7.3 Seqüência Real Bolas de Bilhar

O objetivo deste experimento foi segmentar uma bola de bilhar vermelha através de uma
seqüência de 80 quadros com dimensões 320 x 240, onde os pise/s são representados no modelo
de cores RGB. Além da bola vermelha, há mais sete bolas, de comes distintas, movendo-se sobre
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a mesa de bilhar. Alguns dos problemas encontrados na resolução deste problema foram: a
variação de luminosidade na seqüência, a falta de foco da comera no fim da seqüência, e a já
citada grande quantidade de informação em imagens coloridas, que pode interferir na qualidade
do operador a sel projetado estatisticamente.

Foram utilizadas duas seqüências neste experimento, a original e uma filtrada. A seqüência
filtrada foi utilizada para o tieinamento e para a aplicação do operador, já que esta é estatistica-
mente mais simples que a original. O filtro utilizado para gerar tal seqüência foi uma composição
de área openáng e área cZosáng aplicada em cada uma das bandas da imagem.

O multiclassificador foi treinado para associar um rótulo distinto a cada uma das bolas de
bilhar. Na etapa de treinamento, foram utilizados dez pares de imagens para tieinai o multi-
classificador. As imagens de observação foram tomadas da seqüência filtrada de modo a cobrir
todas as situações as quais a bola vermelha se encontra. As imagens ideais continham um rótulo
distinto pala cada uma das bolas. O multiclassificador treinado foi utilizado na segmentação
da bola vermelha mas poderia ser utilizado para segmentar também qualquer uma das demais
bolas, bastando um pequeno ajuste na etapa de ti'einamento pala um novo multiclassificador.
O multiclassificador é um W-operador e a cardinalidade da janela utilizada neste problema é l
(ou sda, foi utilizada uma janela de um ponto).

A etapa de fraca ng é realizada como desci'ito na Seção anterior. A segmentação da primeira
bola é dada manualmente e o Paradigma de Beucher-Meyei é aplicado nos demais quadros. Após
a aplicação do multiclassificador, é feita uma limiarização seguida de uma filtragem conexo para
sepai'ar o marcador para a bola vet'melha dos demais marcadores e para ajustar o marcador
desejado ao objeto. O marcador externo foi imposto calculando-se o gradiente morfológico do
maicadoi para a bola vermelha dilatado por um disco com um diâmetro grande, objetivando
montei o marcador externo próximo das bordas da bola vermelha. O gradiente utilizado íoi
a soma dos gradientes ponderados, utilizando-se principalmente a informação de cor com um
pequeno ajuste da informação de saturação.

A Figura 7.9 apresenta a segmentação da bola vermelha. A linha de partição de águas foi
dilatada e composta com a imagem original.

7.4 Seqüência Real Mãos em Movimento

Esta seqüência de 60 quadros, com dimensões 640 x 480, representados no modelo de cores
RGB, apresenta um par de mãos se movendo sobre uma superfície de cortiça. Este problema é
mais difícil que o anterior porque, além de apresentar alguns dos problemas já combatidos no
outro problema, esta experimento ainda lida com mais dois problemas: as duas mãos devem ser
segmentadas e cada uma delas é composta por vários objetos, como a própria mão, as unhas e
um anel na mão direita. A Figura 7.10 (a) mostra um dos quadros da sequência.

Novamente foi produzida uma seqüência simpliâcada por flltiagem para ser utilizada para
treinamento e aplicação do classificados. Esta seqiiência, filtrada pol uma composição de área
openÍng e área cZosing coloridos, também é utilizada para a aplicação do gradiente colorido. A
Figura 7.10 (b) mostra um desses quadros âltrados.
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Figura 7.9: Seqüência -Bolas de BáZ/}ar Segmentada
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(a)(b)

Figura 7.10: Mãos em Movimento. (a) Quadro da, Seqüência. (b) Imagem
Filtrada.

(a)(b)

Figura 7.11: Segmentação da Mão. (a) Marcadores. (b) Linha de Partição
de Aguas.

Falam utilizados dez pares de imagens para treinar o operador' aperture. O conjunto de
imagens de observação foi tomado de vários instantes da seqüência simplificada e suas respectivas
imagens ideais são imagens binárias que associam o valor l aos Fine/s das mãos e 0 aos demais
Faze/s da imagem. Como no problema das bolas de bilhar, o classificador é um W-open'odor e,
como naquele problema, foi utilizada uma janela de um ponto.

O primeiro par de mãos é segmentado manualmente na etapa de (racX;íng. Nos demais
quadros, o classiíicador é aplicado e seu resultado é filtrado por um filtro morfológico composto
por filtros conexos (para filtrar pequenas zonas planas) e operadores de afinamento j141 (para
ajustar os marcadores dentro das mãos). Os marcadores externos foram impostos dilatando-se o
i-esultado do classificador e computando-se o seu gradiente. A Figura 7.1 1 (a) mostra o marcador
resultante para uma das mãos em composição com a mesma.

O gradiente utilizado para a aplicação do Paradigma de Beucher-Meyer foi a soma dos
gradientes ponderados. Por sei pouco relevante, a informação de coi foi ignorada, enquanto que
as informações de intensidade e saturação foram realçadas. Após o cálculo do gradiente, e de
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posse dos marcadores, foi aplicado o operador waÉersÀed para segmentar as mãos. A Figura 7.11
(b) mostra o resultado da segmentação da mão direita utilizando-se os marcadores mostrados
na Figura 7.11 (a). A Figura 7.12 mostra a composição do resultado de segmentação com a
imagem original. As linhas de partição de águas foram dilatadas para uma melhor visualização.



7.4. SEQUENCIAREAL MÃOS EM MOVIMENTO 87
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Figura 7.12: Seqüência .A/ãos erra -Mouámertto Segmentada
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Capítulo 8

Conclusão

Se sou eu ainda jovem
Passando por cima de tudo
$e hoje canto esta canção
O que cantarei depois?

Irct! "I){as (le Luta"

Anualmente, a segmentação de objetos em seqüências de imagens é feita manualmente em
edições de vídeo. Esta técnica pode não ser aplicável em algumas situações quando a seqüência
é composta por centenas ou milhares de quadros. Algumas técnicas de edição de vídeo, como o
(Jãroma -Key, utilizadas na resolução deste problema, requerem que a seqüência seja produzida
com alguns cuidados a priori, como pintei os objetos a serem segmentados com uma cor neutra
de modo a substituir automaticamente os objetos pintados através da aplicação de técnicas
clássicas de reconhecimento de padrões. Este procedimento, além de eventualmente ter alguns
"efeitos colaterais" , restringe a aplicação da técnica às seqüências que tenham sido preparadas
pala tai.

O objetivo deste trabalho foi a apresentação de uma metodologia de segmentação de seqüências
de imagens. Esta metodologia consiste na aplicação do Paradigma de Beucher-Meyer em ca-
da quadro, utilizando marcadores impostos por aplicação de operadores aperfure projetados
através de aprendizado computacional no espaço destes operadores. Esta metodologia pode ser
aplicada tanto em imagens em níveis de cinza como em imagens coloridas. Esta metodologia foi
implementada através de operadores representados como operadores morfológicos.

A Morfologia Matemática é uma poderosa teoria algébrica muito aplicada em Processamento
Digital de Imagens e Visão Clomputacional, que estuda a decomposição de operadores entre
reticulados completos em termos de operadores e operações elementares. Operadores entre
imagens podem ser decompostos em termos de elosões e dilatações e em termos das operações

89
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(,) (b)

S

(.) (d)

Figura 8.1: Combinação de Vídeo realizado após Segmentação das Mãos
ja-b) Imagens a serem mixadas (c-d) Combinação de Vídeo.
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de supremo, ínfimo, negação e composição

Filtros Conexos foram utilizados na simplificação da imagem sob dois aspectos: redução da
variedade da configurações observadas em uma janela no projeto do multiclassificador; redução
do número de objetos na imagem, objetivando a eliminação de bordas indesdadas, ou até uma
melhora na definição de bordas.

O operador wafersAed é uma poderosa técnica utilizada em detecção de bordas. Normalmente
aplicado em gradientes de imagens, este operador detecta exatamente os contornos dos objetos.
O Paradigma de Beucher-Meyei consiste na aplicação do operador wafersAed em um gradiente
filtrado por um filtro homotópico, que pieseiva somente as bordas dos objetos apontados por
uin conjunto de maicadoi'es.

O gradiente de imagens em níveis de cinza é calculado simplesmente pela aplicação de um
operador gradiente, por exemplo, o gradiente morfológico. Esta tarefa porém, não é simples
para imagens coloridas. Falam explorados diversos espaços de cores e diversas métricas para o
cálculo de gradientes coloridos. A técnica que se mostrou mais eficiente dentre as testadas foi a
soma ponderada dos gradientes.

Os mai'cadores para os objetos a serem segmentados são impostos via aplicação de operadores
aperfure projetados por aprendizado computacional no espaço destes operadores. Tais oper-
adores têm pot característica serem invariantes por translação e localmente definidos por uma
restrição dada por uma janela, tanto espacialmente como no conjunto de níveis de cinza. Além
disso, operadores aperfure são caracterizados unicamente poi uma função K-computacional. O
projeto de um open'odor com as características apontadas consiste em, dado um conjunto de
observações em uma imagem, estimar uma partição do espaço que represente o operador ótimo.
Na metodologia proposta, os dados utilizados no projeto do detector de marcadores são cole-
tados dos objetos a serem segmentados e da vizinhança dos mesmos, e esta vizinhança é uma
área calculada em função da velocidade em que os objetos de interesse se movem na seqüência.
Esta restrição visa refolçai a estatística das con6gurações observadas ao redor dos objetos de
interesse.

A metodologia foi testada em seqüências de imagens em níveis de cinza e coloridas, e foram
obtidos resultados excelentes, com poucos eixos. Para fins de comparação com os operadores
aperfure projetados estatisticamente, foram projetados outros dois multiclassiâcadores, um deles
baseado em correlação e o outro no módulo da diferença entre duas imagens. Os operadores
aperfure tiveram performance muito superior aos outros multiclassificadoi'es testados.

A técnica de segmentação de seqüências de imagens apresentada neste trabalho mostra-se
como uma promissora técnica a ser utilizada em edições de vídeo (Figura 8.1). Ao invés dos
editores de vídeo segmentarem manualmente centenas de quadros, eles simplesmente segmentar
manualmente uns poucos quadros para projetaiem o operador responsável pela perseguição do
objeto através da seqüência.

Outra vantagem que esta técnica oferece é a sua aplicação em seqiiências produzidas sem
cuidados a priori. Por exemplo, a seqüência Jogador de Ténis de .Acesa é uma sequência real
que não foi produzida com cuidados adicionais, e mesmo assim, foi possível a escolha dos objetos
que queríamos segmentar (nos exemplos apresentados, a bolinha e a raquete) .
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Outra contribuição deste trabalho foi a extensão apresentada do Patadigina de Beuchet-
Meyer pala imagens coloridas. A extensão é dada pela aplicação de técnicas de cálculo do
gradiente colorido reduzindo o problema de detecção de bordas de objetos coloridos ao problema
já resolvido para imagens em níveis de cinza. No entanto, outras métricas podem ainda ser
estudadas para melhorar os resultados de segmentação de imagens coloridas.

Para dai continuidade a este trabalho, podemos vislumbrar vários tópicos de pesquisa:

B O estudo de um modelo de i'epresentação computacional da capacidade de disco'iminação
de cores do sistema visual humano.

8 A inti'odução de um modelo de continuidade de movimento pai'a melhorei' os resultados de
segmentação, visto que ao assistirmos a seqüência, as bordas detectadas parecem tremular.

e A aplicação de operadores aperfure, projetados por aprendizado computacional, pai'a a
detecção de corte seco em seqüências de imagens.

e O estudo de operadores adaptativos para detecção de marcadores. Em cada instante da
seqüência, é feita uma avaliação quantitativa do resultado do operador. Se a qualidade em
um dado momento começa a cair, devido à mudança do contexto estatístico, poi exemplo,
o operador é ieprojetado, tomando-se como imagens de observação as m últimas imagens
onde houveram quedas na qualidade do resultado do operador.



Apêndice A

.z\bordagem Clássica

No apêndice A apresentamos algumas técnicas utilizadas em segmentação de imagens e em vídeo
digital j31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 401. Algumas destas técnicas têm como propósito edição
de vídeo, codificação, etc.

A.l C'Aroma -KeZ/

Uma técnica de edição de vídeo há muito utilizada é a (7hroma .Z(ey jll. Esta técnica é utilizada
para combinar duas seqüências de imagens; uma delas contém alguns objetos que aparecerão
na seqüência final, enquanto que os demais objetos serão substituídos. A técnica de O/aroma
.lreg/ é dividida em duas etapas. Na primeira, a seqüência é produzida com os objetos a serem
substituídos cobertos ou pintados por uma cor. Na segunda etapa, em cada quadro da seqüência,
as regiões que contém a cor utilizada para cobrir os objetos são segmentadas e substituídas poi
outros objetos.

Na etapa de produção da seqüência, ela é filmada com os objetos cobertos. Por exemplo,
dançarinos podem ser filmados dançando em frente a uma parede pintada de azul, ou ainda um
objeto como um vaso pode ser pintado com a mesma cor. Os objetos contidos na seqüência de
imagens resultante podem ser usados como "carimbos" ; tais objetos poderão ser "carimbados"
em uma seqüência que possui o novo bacX;ground.

Este processo de "carimbo" é realizado na segunda etapa da aplicação da técnica. An-
ualmente, porém, são utilizadas técnicas clássicas de reconhecimento de padrões na etapa de
segmentação e substituição dos objetos. Algumas das técnicas utilizadas são a classificação por
distância mínima e classificação por correlação ]20] . Os atributos utilizados pelos classiâcadoies
são compostos pelos valores dos pãaçe/s contidos na imagem, objetivando classificar a cor utilizada
para cobrir os objetos a serem substituídos.

A Figura A.l mostra o exemplo de um estúdio onde se filma uma seqüência a ser utilizada no
"uádeo mÍzíng". A Figura A.2 mostra o resultado da aplicação de Chroma KeZ/, onde os músicos
"estão tocando em frente a Torre de Piza". Apesar de Chrorrza .ZreZ/ ser amplamente usada, ela
apresenta algumas desvantagens. Uma delas é a necessidade de certos cuidados a priori, como
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24 x:32ÍÊel

Figura A.l: Estúdio de filmagem para seqüências onde será aplicada a (l;hro
mü KeU

justamente cobrir os objetos a serem substituídos. Outra desvantagem é que objetos que não
devem sel substituídos mas que soam da cor que cobre aqueles objetos, ou que possuam ao
menos partes com esta cor, também serão substituídos.

A.2 Segmentação ]lierárquica Baseada em Contorno

Westbeig 1321 apresenta um algoritmo de segmentação de legiões em movimento. Este algoritmo
faz uso de uma estrutura de dados piramidal, que representa a hierai'quis de classiâcação dos
objetos. O algoritmo recebe como entrada uma seqüência de imagens e devolve uma seqüência
contendo os contornos do(s) objeto(s) contidos em cada cena da seqüência original. A segmen-
tação em cada /ramze é obtida a partir do contorno do(s) objetos(s) contidos no mesmo.

Este contorno é obtido através do refinamento da borda composta pela diferença simétrica
entre dois /ramos. Esta diferença é uma imagem onde as regiões em que ocorreram movimento
possuem Faze/s com intensidade não-nula e as demais legiões valem zero. Normalmente a borda
de um objeto representado na diferença entre dois /ramas é composta pela união da borda do
mesmo contido em cada um dos /rarrzes. A idéia é encontrar esta borda através de um processo
hierárquico de segmentação. E importante observar que a borda de um objeto a ser segmentada
corresponderá à borda do mesmo em ambos os /ramos utilizados pala segmenta-la. Em outras
palavras, haverão pequenas diferenças entre a borda do objeto e a segmentada, mas esta última
será externa ao objeto em ambos os .games.

Este processo consiste na divisão da imagem em blocos e na classificação dos mesmos. Um
bloco pode ser classificado como /nferno (bloco contido em um objeto), .Enfermo (bloco não

contido em nenhum objeto) ou Borda (bloco que contém um pedaço da borda). Esta classificação
é feita por uma função de limiarização. Quando um bloco é classificado como Interno (ou
Externo) o processamento para este bloco cessa, pois quaisquer sub-blocos deste bloco também
seriam classificados como Internos (ou Externos). E quando o bloco é classificado como Borda,
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Figura A.2: Resultado de aplicação de (7hroma -Keg/

este é subdividido em quatro sub-blocos (de modo semelhante à estrutura de uma quadlree),
e cada um destes sub-blocos também é classificado no próximo nível da hierarquia. O bloco
inicial é a própria imagem (que é classificada como Borda, a menos que não hajam objetos em
movimento. Desta forma, a imagem é classificada como um bloco Externo e o processamento
cessa). Quando os blocos classificados como Borda tiverem o tamanho mínimo (um pízeZ), a
borda serálocalizada.

O algoritmo proposto inicia o processamento no nível mais baixo (ã = 0), considerando a
imagem inteira como um bloco, e se este não for classificado como um bloco de Borda o algoritmo
para

Ao chegar ao nível {, todos os blocos que roíam classificados como Borda no nível { -- l serão
divididos em quatro sub-blocos e estes serão classificados como Temporariamente /eternos ou
Zemporariamen&e Ezfernos. Os blocos Temporaráamenle /rzfernos mais externos serão classifi-
cados como Borda e os TemporaríamenZe .ínterízos restantes serão classificados como /nfernos,
e os restantes, então, senão classificados como .Ezlernos.

O motivo de se classificar os sub-blocos que não estão contidos no objeto em Temporari-
amente .Ea;ternos ao invés de .Ezfernos é devido ao processo de ieíinamento da borda, onde
alguns blocos Temporariamente .Ea;ternos ficam dentro do objeto. Isto é corrigido através de
um passo adicional de reclassificação, que classifica todos os blocos TemporaMamenfe .Ezíerrzos
como /nfernos quando necessário.

O algoritmo além das caiacteiísticas descritas acima tem como características: a restrição
de que deve haver uma área coerente de movimento; e o critério de classificação que faz uso de
uma limiarização que varia de acordo com o nível em que o processo se encontra.
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A.3 Segmentação Morfológica Hierárquica para Codificação

Uma outra proposta de segmentação morfológica aplicada à codificação de imagens, apresentada
por Salembier e Pardàs 1341 , extende resultados anteriores aplicados em imagens estáticas pala
sequências de imagens. Os autores apresentam algumas soluções pala problemas relacionados ao
modelo proposto como complexidade computacional e como considerar tal modelo com relação
a.o sina.]]

O algoritmo é hierárquico no sentido de repetir o algoritmo de segmentação de modo que
a cada repetição a segmentação é aprimorada. Este algoritmo de segmentação é dividido em
quatro partes: simpli6cação, extração de maicadoies, passo de decisão e estimação da qualidade.

A função do passo de simplificação é a de controlar o tipo e a quantidade de informação que
é mantida para a segmentação. A noção de hierarquia deve-se a este passo. No primeiro nível a
simplificação é muito forte, descartando a maior parte da informação, e nos níveis subseqüentes a
simplificação é reduzida, aumentando a precisão dos resultados. Isto ocoiie porque inicialmente,
o elemento estruturante utilizado é grande e seu tamanho diminui na execução deste passo nos
proximos mvels.

Dois operadores apropriados à utilização no passo de simplificação são a abertura por re-
construção e o fechamento por reconstrução. O primeiro elimina regiões de alta intensidade
que não se ajustem ao elemento estruturante e o segundo trata da mesma maneira as regiões
de baixa intensidade. Além disto, ambos os operadores restauram os contornos dos objetos
que restaram na imagem. Porém, os autores apontam que ao aplicarem a abertura-fechamento
por i'econstrução em uma seqüência de três /ramos utilizando como elemento estruturante um
paralelepípedo, algumas regiões pertencentes ao fundo da imagem que estão na trajetória dos
objetos têm os pontos de textura conectados. Os autores apresentam como solução, a aplicação
de uma aóerfura Í7ecAamen(o) por recorzstrução rareia/, definido(s) por:

7("d (e. (.f) , 'x; (/))
P("d (Ó« (/) , 9k (/))

onde c« e õ« são, respectivamente, os opeiadoies morfológicos de erosão e dilatação, e k é um
parâmetro que controla a suavização na reconstrução. Esta suavização varia desde a reconstrução
completa (k = 0) até nenhuma reconstrução (k = n).

O passo seguinte é o de extração de marcadores, que consiste na localização de regiões
homogêneas. Este passo devolve um conjunto de maicadoies rotulados, que marcam as regiões
homogêneas. Estes rótulos consistem em regiões onde o nível de cinza é constante. Junto com os
marcadores rotulados, o passo de extração de marcadores também devolve as áreas de incerteza,
que são áreas que não foram rotuladas.

Existem várias técnicas para a extração de tais marcadores. Os autores apresentam duas
destas técnicas: a primeira extrai marcadores de legiões planas, rotulando as funções no espaço
onde os níveis de cinza são constantes. Isto é feito através de um algoritmo de busca em largura;
a segunda extrai os marcadores através de extração de contraste, através da aplicação de um
operador c,

c = 1/a - Mdn {'y«9«, Maz {P«7., -ralll
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onde /d é a identidade (imagem original). Um detalhe muito importante é que não é objetivo
deste passo detectam as bordas mas sim do passo seguinte, o de decisão.

O passo de decisão recebe como entradas a imagem original e o conjunto de marcadores
definindo os objetos a serem segmentados e devolve uma seqüência de rótulos como resultado
da segmentação. Este passo consiste basicamente na aplicação do algoiitmo de mafersàed pala
a obtenção dos contornos dos objetos marcados. Porém, os autores apontam o gradiente da
imagem como ineficaz para se encontrar tais contornos. Isto ocorre porque, ao contrário de
imagens estáticas onde a espessura do gradiente é estreita (um ou dois pixels), o gradiente de
imagens em movimento é mais espesso e é muito difícil encontrar as bordas somente com o
gradiente. Os autores então apresentam uma versão modificada do algoritmo de wafershed ]34]
que é aplicado dãrefamenie sobre a imagem.

O último passo é o de estimação da qualidade da segmentação. E este passo que indica ao
próximo nível hierárquico onde a segmentação deve ser aprimorada. Esta estimação pode ser
feita reconstruindo o .Pane e calculando a diferença enfie o /rama original e o reconstruído. As
áreas que possuírem muitas diferenças são as áreas que precisam ser melhoradas. Esta diferença
é chamada de resíduo e guarda a informação sobre a qualidade anual da segmentação.

A.4 Algoritmos Occam para Estimação de Movimento

De maneira geral, as técnicas utilizadas em estimação de movimento utilizam-se principalmente
da correspondência entre os pise/s. Isto normalmente é feito através da identificação de car-
acterísticas locais em cada /ramze e depois computa um rrzafcAing entre as mesmas. Como
conseqüência, o custo computacional das mesmas pode crescer exponencialmente no número de
características estudadas. Uma aproximação utilizada então foi a de considerar a estimação de
movimento como um problema de otimização. Este problema é definido em termos de restrições
impostas pela correspondência entre os Faze/s e em termos de restrições do modelo real.

Schweitzer 1361 propõe uma aproximação para estimação de movimento. A idéia é considerar
uma seqüência de vídeo como um conjunto de parâmetros e, através deste conjunto, gerar uma
função que prediga /rumes desconhecidos.

Um dos objetivos da técnica apresentada é compactar a codificação de preditores de .P'amos.
A complexidade de um preditor é definida pela codificação de todos os pieditores possíveis. Se
esta codificação for quase ótima, os preditores também serão quase ótimos.

Antes de apresentar as idéias básicas deste trabalho, faz-se necessária uma introdução à
notação utilizada. Uma seqüência de vídeo digital é uma função de intensidade definida no
tempo e no espaço /(aç,y, f). Um /ramo é definido pela função -r (a,Z/,t) quando t é constante.
Um pía;eZ é definido pela mesma função quando os valores de z, Z/ e t são constantes

Existe uma correspondência entre dois /ramos /(zt,g/l,ti) e /(z2,Z/2,t2) se fl # t2 e se
(zi,Z/i) e (z2,y2) forem projeções do mesmo ponto 3D. Esta correspondência é definida em
termos de duas funções [Z. e Uy. Podemos então dizer que existe uma correspondência enfie os
Fazeis /(z + U=(z,y,fi,t2),Z/ + Uy(z, y,ti, t2) ,ti) e /(aç,y,f2), para todo z, Z/, tt e t2.
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Seja lo (a,y) = -r (aç,y, 0) um /ramo de referência. O mou mento em uma imagem é definido
pela correspondência entre os Fazeis lo (z + U= (z,Z/,t) ,y + UP (z,Z/,t)) e / (z,Z/,t). Podemos
ainda especificar a seqüência inteira em termos do /ramo de referência e do movimento como

/(z, 3/, f) = lo(:« + U=(z,y, t), Z/+ Up(z,Z/,f))

Finalmente, definimos uma função P como preditoi da seqüência / (aç, 3/, t) se

/ (z, y, f) = P (z, g/, t)

O erro de predição no instante t é deânido poi .F ' E,,, llP (z,y,t) / (a,Z/,t)ll.
Os algoritmos Occam são uma estratégia aplicada na i'esolução de problemas através de

aprendizado computacional onde os preditores são consistentes com o conjunto de exemplos de
tleinamento, não possuem muitas vesti'ições e são "simples". Estes algoritmos garantem a pro-
dução de um preditor preciso com uma codificação que é signiíicantemente menor que os dados
originais. O projeto de um algoritmo Occam para estimação de movimento pode ser resumido
nos seguintes passos. Após determinar o tipo de preditor que se quer produzir, determina-se
um esquema de codificação pala todos os preditoles do tipo definido. Se este esquema produzir
descrições significantemente mais cultas que os dados originais, cne um algoritmo que receba
/rarrzes como enfiada e devolva o preditoi de comprimento mínimo.

Schweitzer propõe um algoritmo 1361 que segue os passos descritos acima. A codificação
proposta é através do paiticionamento de um /ramo. O erro de predição é novamente definido
como

onde R é uma partição do /ramo e e,, o erro de predição em um segmento r C .R, é definido
como e, = >1: 11Pr (z,3/,t) /(z,Z/,t)ll. O algoritmo proposto cria a partição -R e associa um
pi'editor Pr para cada segmento de R de íol'ma a compacÇar a i'epresentação do preditor.

B r
rCR

O particionamento é feito através da divisão dos segmentos que compõem o .Pane (o /ramo
é o segmento original) em retângulos, e cada um destes retângulos é um novo segmento. Estes
tetângulos são armazenados em uma estrutura de dados semelhantes a uma qzzadlree. Este par-
ticionamento pode ser considerado como um problema de minimização. Esta minimização pode
ser feita em duas situações: dado o erro -D, minimizar o número de segmentos n (retângulos);
e dado n, minimizam -ZP. Esta minimização pode sei feita, por exemplo, através do seguinte
algoritmo: A partir de uma partição original R que cobre o /rama inteiro, repetir n -- l vezes os
seguintes passos:

l Remova de R o retângulo r que possua o maior elmo er

2. Divida r em dois i'etângulos rl e r2 tal que er: + er, seja mínimo

3. Devolva ri e r2 para .R

Vale ressaltar que a segmentação do /ramo em retângulos e a estimação de movimento são
feitos simultaneamente.
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Pala $nalizar, uma das características de um algoritmo Occam é que ele escolhe o preditor
mais "simples". O critério de "simplicidade" usado aqui é o comprimento de codificação (ou, o
número de ietângulos). Assim, um preditor "simples" teria um número mínimo de retângulos.

A.5 Perseguição de Alvo por Comparação de Características

Um sistema de análise de movimento aplicável eln imagens reais para perseguição de veículos é
apresentado em l38j. Este sistema é dividido em duas etapas: na primeira delas, os objetos em
movimentos são separados do baGA;ground estático. Na segunda, filtros de Kalman utilizando
dois vetores de estado são aplicados à perseguição dos objetos em movimento.

Durante a primeira etapa, uma estrutura de dados piramidal com .L + l níveis é construída.
Para cada nível da pirâmide, são computadas derivadas temporais, -DI,v (f), 1 = 0,...,.L, de
onde também são extraídas magnitudes e mudanças de sinal. Enquanto as altas magnitudes
são encontradas nas bordas dos objetos em movimento, as mudanças significativas de sinal se
encontram no interior dos objetos em questão. Estas mudanças definem valores C {0, 1} através
Hs, filho;n

"!,, - l ã: :==k=i.=:
onde Ot é um limiar fixo e -«,, = -Z)!+«,,+. (t) -Oi+«,,+, (f), m, n, u, u C {--1, 0, 1}.

O operador que estima movimento é definido então como

.E!,. - m- {lni,, ul , wl,«}

Em níveis de resolução mais alta, as mudanças temporais detectadas por !2:.,, se concentram
nas bordas dos objetos enquanto que nos níveis de resolução mais baixa, cada objeto possui uma
máscara compacta. A idéia é propagar estas máscaras dos níveis de resolução mais baixa pala
os níveis de resolução mais alta. Isto é feito através da combinação da informação na posição
(z, 3/) no nível Z + l com as informações nas posições (2n + {, 2y + .j), í,.j C {0, 1}, no nível Z (de
resolução maior).

As máscaras encontradas são representações grosseiras dos objetos, e são utilizadas para
encontrar as bordas de tais objetos. Isto é feito considerando-se, em cada nível de resolução Z,
uma máscara binária -!141.u, contendo -íV regiões representando os objetos em movimento. Cada
região -& c -Ztcd,V, i= 1....N, é usada como uma janela de busca por um polígono convexo Pi,
onde cada um destes polígonos é definido por um conjunto de pontos { (zi, Z/i) , ..., (z},,, 3/l.) }. O
processo de propagação dos contornos detectados para os níveis de resolução maiores é semel-
hante ao processo de propagação dos marcadores na etapa anterior; quanto maior a resolução,
mais refinados serão os contornos detectados.

Na segunda etapa do sistema, os objetos em movimento são perseguidos através da aplicação
de filtros de Kalman. Estes filtros estimam consistentemente, a partir de um vetar de estado xk,
um vetor ík (k i'epresenta aqui um índice de tempo). Os filtros de Kalman são utilizados neste
sistema para perseguir um conjunto de -N atributos de um objeto em movimento, onde, para
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cada atributo n = 1, ...,N, são usados dois vetores xE e vÊI que representam, respectivamente,

sua p'sição e «mocidade. O "tor Êk = (zl,yl,rZ, y*, ...,zr,z/Xy rep:'s'"ta o vedor posição
estimado, onde ai: e yÊ representam as coordenadas espaciais do atributo {. O vedor ?À; ::
(UA, uk, sky representa o vetou velocidade estimado, onde uk e UÁ; repi'esentam as translações ao
longo dos eixos z e Z/ e sÉ é um favor de escala.

Os autores propõem, como atributos a serem perseguidos, os contornos dos objetos em movi-
mento e suas próprias regiões. A primeira proposta (contornos dos objetos) , apesar de computa-
cionalmente mais viável, encontra problemas quando os contornos não estão bem definidos. Já
a segunda proposta (regiões dos objetos) apesar de um custo computacional mais elevado, tem
uma detecção mais precisa e não depende do óacÊground.

A.6 Informação Vetorial e Critérios de Similaridade

Radig 1401 apresenta também um método de segmentação e perseguição de objetos. A segmen-
tação e a perseguição são executados em etapas distintas, pois a etapa de perseguição depende
dos resultados da etapa de segmentação. De posse dos objetos segmentados, os objetos são
perseguidos, /rama a /ramo, via critério de similaridade.

A etapa de segmentação inicia-se com um pié-processamento, que consiste em transladar
uma máscara sobre a imagem e coletar os valores sob ela. Em cada pÍzeZ da imagem, a máscara
é considerada como um plano e os valores coletados pela máscara são utilizados para se estimar
a equação deste plano. De posse da equação estimada do plano 2(aç,g/) = .Àz + -BZ/ + O (e,
conseqüentemente, dos coeficientes do vedor normal ao plano), calcula-se, pala cada píze/ que
se encontra sob o ponto origem do plano (máscula) dois valores: o azimute e a dásfânc a raiar.
O primeiro é o ângulo entre o eixo positivo z e a projeção do vetou normal ao plano. O segundo
é o ângulo entre o eixo z e o vedor normal a plano. Ambos são calculados pelas equações

tan(distância polar)

tan (azimute)

e, de posse destes dois valores, podemos consideiai um pizel como uma quíntupla (Grau/, ,4zã, PoZ, y, X) ,
onde X e y são as coordenadas dos pixels, afaz/ é seu nível de cinza e .Azá e PoZ são, respecti-
vamente, o azimute e a distância polar.

O algoiitmo de segmentação inicia o processamento criando-se um grato onde cada nó rep-
resenta um pázeZ (afaz/,..4zã,PoZ,y, X), e, cada um destes nós inicialmente tem uma aresta
ligando-o a cada um de seus oito vizinhos.

Em seguida, os parâmetros de segmentação de regiões são passados via arquivo. Pala cada
região a sel segmentada, é passado um conjunto de parâmetros, que são intervalos numéricos para
cada atributo da quíntupla (Grau/, .Az{, PoZ, y, X) . Estes intervalos compõem funções booleanas,
onde, verifica-se cada atributo se este está contido em seu intervalo correspondente.
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Todos os pàze/s são submetidos a estas funções booleanas, e se alguma destas funções retornar
o valor /aZso (ou seja, se algum dos atributos estiver fora do respectivo intervalo passado como
parâmetro) para um pázeZ, todos os arcos que ligam o nó, que representa este píze{, a seus vizinhos
serão cortados, isolando este nó. Após esta etapa, o grado será composto de componentes conexas
com pelo menos dois nós.

No passo seguinte, são extraídos novos atributos das regiões remanescentes. Estes atributos
são utilizados tanto na seleção de regiões de interesse quanto na perseguição /rama a /rama
destas legiões. Para selecionar regiões de interesse, basta fazer uma limiarização com base nestes
atributos. As regiões cujos atributos não se ajustam aos parâmetros escolhidos são descarnadas.

Como resultado da aplicação das operações acima, temos legiões segmentadas baseadas em
um conjunto de parâmetros. A próxima etapa é a de perseguição de cada legião, /rarrze a /rama.
Isto é feito basicamente calculando-se a similaridade entre as regiões e depois, criando-se pares
entre as mesmas.

O primeiro passo é do cálculo de similaridade entre as regiões, duas a duas. Para cada
atributo regional, calcula-se um valor enfie 0.0 (se as regiões forem completamente diferentes)
e 1.0 (se as regiões forem idênticas). O valor mínimo encontrado entre duas regiões é o valor de
similaridade entre elas. No entanto, estes cálculos só podem ser feitos para regiões que rolam
extraídas baseadas no mesmo conjunto de parâmetros. Caso contrário, o valor de similaridade
entre estas regiões é zero. Ainda sobre o cálculo de similaridade, para cada região ã contida em
um /ramo no instante t, são calculados os valores de similaridade enfie a região ie todas as
regiões contidas nos /ramos nos instantes t l e t + l.

Após calcular estes valores de similaridade, são criadas, pala cada uma das legiões, duas
listas ordenadas pelos valores de similar'idade: uma com relação ao /ramo seguinte e outra para
o /ramo anterior. Duas regiões formam um pai se uma aparece na lista apropriada da outra
(no caso de ambigüidade, o valor mais alto de similaridade é o critério de desempate. Isto quer
dizer que, dadas duas regiões, .A contida num Jtarne no instante t, e B contida num /ramo no
instante f + 1, se ..4 pertencer à lista da legião -B relativa ao /rama f e se -B pertencer à lista da
legião .A relativa ao /ramo f + 1, então .A e B formam um par.

Como base nestes critérios de similaridade e paridade, pode-se construir uma lista de de-
scritoies para cada legião, possibilitando a construção de uma seqüência para cada uma destas
reg:does
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Apêndice IB

Notação Utilizada

E

K'-lo,

/,g

x,y

,t,y

a, b

lxl

p'-lx,

Xv

Á

<

C

(z,$)

Subconjunto retangular finito de pontos de Z: x Z:

Intervalo Fechado de Zã

Tài nrÃDq HD li: nm R'

Subconjuntos de -E

Coleções de Subconjuntos de E

Elementos de W

Cardinalidade de um conjunto X

Pontos em .E

Conjunto de todas as funções / : X --> y

'lYanslação do conjunto X pelo vetou Z/

'lYanslação da função / pelo vedor Z/

Relação de Ordem "Menor ou Igual"

Relação de Ordem "Está Contido em"

Conjunto parcialmente ordenado

y
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w,=,@,{ t,)pei'adoi'es

(Até o Capítulo 3, os operadores são representados tanto pol letras gregas
maátísculas quanto por letras gregas rn núsculas)
(A partir do Capítulo 4, letras gregas rrzaáásculas representam operadores
e letras gregas m nlíscu/as representam funções características)

Elemento Estruturante (-B C E)

Elementos Estruturantes que denotam Conectividade

Operação de Supremo

Operação de Ínfimo

Operação de Negação

Dilatação de / por um elemento estruturante .B

Erosão de / por um elemento estruturante .B

n-Dilatação de / por um elemento estruturante .B

n-Erosão de / poi um elemento estruturante .B

Dilatação Condicional de / em g por um elemento estruturante .B

Erosão Condicional de / em g por um elemento estruturante .B

n-Dilatação Condicional de / em g por um elemento estrutui'ante B

n-Erosão Condicional de .f em g por um elemento estruturante B

Inf-Reconstrução de / por g

Sup-Reconstrução de / por g

Abertura de / por um elemento estruturante .B

Fechamento de / por um elemento estruturante .B

n-Abeitui-a de / por um elemento estruturante .B

n-Fechamento de / poi um elemento estruturante .B

B

B4,B8

V

A

P

õB(/)

8B(.f)

õ% (.f)

.%(/)

âa ,g (/ )

CB ,g (.f )

õ% ,g (/ )

CnB ,g (/ )

PB ,g (.f )

P:, ,, (/ )

7B (.f)

éB(/)

'y« ,B(/ )

#«,B(/)
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@«,a(.f) Filtro Alternado Sequencial

TIÉÓ'(/) Top-Hat por Abertura

rZ"(/) Top-Hat pol Fechamento

VB(.f), VL (/)

V%(/) Gradientes Morfológicos de /

ATG(z) Vizinhança de z C -E

a - {Po,PI, ' ' ' ,P«}

Caminho de po a p., po,p. € -E

Mudança de Homotopia de /

Leueting de f

..'área Openíng Binário

.4rea Openáng em Níveis de Cinza

.4rea aZosáng em Níveis de Cinza

Conjunto de todas as Zonas Planas de uma Imagem

Conjunto de todas as Zonas Planas Adjacentes a Zona Plana .F

.área .A/ery ng

Zona de Influência Geodésica de B C .4

União das Zonas de Influência Geodésica de todas os Subconjuntos de .B

Conjunto de todos os Mínimos Regionais de / com Altitude h

Conjunto de todas as Bacias de Captação de /

Linhas de Partição de Aguas de /

Funções(ou imagens) Multibanda

P(/)

©F(/)

vi'''" (./' )

F?"'(./')

®?"'(/)

.F

JV'(-F)

P.(/)

0,4 (-Bi)

0 .,l (-B )

Eh(.f)

{(/)

=(/)

/,g
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V {./:, g} Supremo entre duas Funções Multibanda

/\ {.f, g} Infilno entre duas Funções Multibanda

õB(/) Dilatação de uma imagem multibanda / por um elemento estruturante .B

eB(/) Erosão de uma imagem multibanda / poi uin elemento estruturante B

vl(/), vg(/),
v#''(.f), vP'(/),

V%(/) , VZr(/) Gradientes Coloridos

I'y'ea(7) .área Opening Multibanda

X'' Produto Cartesiano entre m Conjuntos (X" = Xi x X2 x . . x X«)

p«(/) ,área .A4erying Multibanda

W Janela definida Espacialmente (W C -E)

.f/W Restrição de / em W

.F//w Classe de Restrição W em .f

*- {-y,..., :,', ",...,y}
Janela nos Níveis de Cinza

Enjanelamento de / por uma Janela -K em 3/

Conjuntos Aleatórios Discretos

Realizações de um Conjunto Aleatório Discreto

Espaço de todos os Operadores .Aperture definidos por uma Janela l,V'

e uma Janela .K.

Função de Erro, usada como Critério de Proximidade entre XI e Y

Operador W aplicado somente dentro de uma Máscara de Restrição R

ijK~

X,Y

x,y

'Pwx'

cjX,Y]
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(/ . g)

(/ . g)

=t(/), :;(/)

Qó(/), Q;(/)

g

Ts: ,t. ,«: (/)

I'ç(/)

Arl (/)

Correlação enfie / e g.

Módulo da Diferença entre / e g.

Funções de Limiarização, dado t C K

Funções de Atribuição de Rótulos, dado b C K

Conjunto de .líerneis de Cotielação

Classiâcador

Mlulticlassificador

Operador Conexo Utilizado para Calcular Zeuelãngs

em um dos Experimentos Realizados
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Apêndice C

,A.rtigos Publicados

O trabalho apresentado nesta dissertação também resultou na publicação de diversos artigos,
em várias confel'ências.

© R. pirata Jr., J. Baireia, F. C. Flores and R. A. Lotufo. Automatic Design of Morphologi-
cal Operators for Motion Segmentation. In J. StolÊ and C. L. Tozzi, editora, /n Proceedings
o/ S ógrapí '99, pages 283-292, Campinas, SP, Biazil, 1999.

© F. C. Flores, R. pirata Jr., J. Barrela, R. A. Lotufo and F. Meyer. Morphological Opera-
tors for Segmentation of bolor Sequences. /n Proceedángs oJ Sáógrapi '2000, pares 300-307,
Gramado, Brazil, October 2000.

8 R. pirata. Jt., F. C. Flores, J. Barrera, R. A. Lotufo and F. Meyer. Colos Image Gra-
dients foi Moiphological Segmentation. /n Proceedãngs o/ S Z)grapã '200(7, pares 316-322,
Gramado, Brazil, Octobei 2000.

e F. C. Flor'es and J. Barrera. Clomputational Leal'ning Applied to Image Sequence Segmen-
tation. In L. N. Berros, R. M. Cesar Jr., et al, editors, Proceedêngs o/ .ZIBER.4M/Z./l$B/a
2(7(7(7 - Mora;stop on .4rti»cía/ /nfe/Zágence and (7ompufer yisdon, pages 162-166, November
2000

Em breve, um outro artigo será redigido e submetido, desta vez, para uma revista
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