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Resumo

Diversas áreas da Computação (Personalização e Adaptação de Con-
teúdo, Recuperação de Informação, entre outras) se beneficiam da
segmentação de vídeo em unidades menores de informação. A lite-

ratura apresenta diversos métodos e técnicas cujo objetivo é identificar essas
unidades. Uma limitação é que tais técnicas não tratam o problema da de-
tecção de cenas em segmentos semanticamente complexos, definidos como
trechos de vídeo que apresentam mais de um assunto ou tema, e cuja semân-
tica latente dificilmente pode ser determinada utilizando-se somente uma
única mídia. Esses segmentos são muito relevantes, pois estão presentes em
diversos domínios de vídeo, tais como filmes, noticiários e mesmo comerci-
ais.

A presente Dissertação de Mestrado propõe uma técnica de segmentação
de vídeo capaz de identificar cenas em segmentos semanticamente comple-
xos. Para isso utiliza a semântica latente alcançada com o uso de Bag of
Visual Words para agrupar os segmentos de um vídeo. O agrupamento é ba-
seado em multimodalidade, analisando-se características visuais e sonoras
de cada vídeo e combinando-se os resultados por meio da estratégia fusão
tardia. O presente trabalho demonstra a viabilidade técnica em reconhecer
cenas em segmentos semanticamente complexos.

Palavras-chave: multimídia, detecção de cenas, descritores visuais, des-
critores sonoros, Bag of Visual Words

i





Abstract

Many Computational Science areas (Content Personalization and Adap-
tation, Information Retrieval, among other) benefit from video
segmentation in smaller information units. The literature reports

lots of techniques and methods, whose goal is to identify these units. One
of these techniques’ limitations is that they don’t handle scene detection in
semantically complex segments, which are defined as video snippets that
present more than one subject or theme, whose latent semantics can har-
dly be determined using only one media. Those segments are very relevant,
since they are present in multiple video domains as movies, news and even
television commercials.

This Master’s dissertation proposes a video scene segmentation techni-
que able to detect scenes in semantically complex segments. In order to achi-
eve this goal it uses latent semantics extracted by the Bag of Visual Words to
group a video segments. This grouping process is based on multimodality,
through the visual and aural features analysis, and their results combination
using late fusion strategy. This works demonstrates technical feasibility in
recognizing scenes in semantically complex segments.

Keywords: multimedia, scene detection, visual descriptors, audio des-
criptors, Bag of Visual Words
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CAPÍTULO

1
Introdução

Este capítulo visa contextualizar a importância da segmentação em cenas e discutir os proble-
mas existentes na realização dessa tarefa em segmentos semanticamente complexos. Além disso,
pretende-se apresentar as motivações e os objetivos do presente trabalho, enfatizando sua impor-
tância e suas contribuições. Esse capítulo encontra-se assim organizado: A seção 1.1 apresenta o
conceito de segmentação de vídeo, e como ele se relaciona com as demais áreas do conhecimento.
A seção 1.2 apresenta de modo sucinto o estado da arte da área, indicando algumas lacunas que
motivaram a realização do presente trabalho. Já a seção 1.3 define o objetivo do presente trabalho.
Por fim, a seção 1.4 apresenta a estrutura do texto.

1.1 Contexto

A popularização de dispositivos capazes de capturar imagens digitalmente, tais como câmeras
fotográficas, smartphones e webcams propiciam um aumento significativo na geração de conteúdos
digitais. Sites como Youtube1 e Flickr2, entre outros, voltados para a distribuição de conteúdo
digital (vídeos, imagens, áudio, e outros tipos) ganharam notoriedade devido ao fato do conteúdo
gerado e disponibilizado poder ser acessado no momento desejado pelo usuário, bem como pela
capacidade deste escolher qual conteúdo deseja acessar. Esses fatos ajudam a explicar a grande
variedade e disponibilidade de conteúdo digital existente atualmente.

Com esse aumento expressivo no volume de dados, o usuário passou a encontrar maior dificul-
dade em localizar itens relevantes e de seu interesse, em meio à todo esse conteúdo gerado. Esse

1http://wwww.youtube.com
2http://wwww.flickr.com
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Capítulo 1 — Introdução

problema, denominado sobrecarga de informação (Toffler, 1970), associado à busca constante por
interatividade em aplicações multimídia e à recente diversidade de dispositivos e meios de acesso
a conteúdo (como PCs, celulares, televisão, etc.) tem estimulado pesquisas recentes (Anand et al.,
2013; Kabary et al., 2013; Schabetsberger e Schedl, 2013) por alternativas que visam possibilitar
ao usuário acesso transparente (ou seja, independente do dispositivo que este utiliza) e facilitado
ao conteúdo multimídia.

Este problema está presente em uma das linhas de pesquisa do grupo Sistema Web e Multimídia
Interativos, do ICMC-USP, mais precisamente na área denominada Personalização e Adaptação de
Conteúdo (P&A). A adaptação tem como objetivo disponibilizar meios de acessar conteúdo mul-
timídia a partir de diferentes condições de dispositivos, rede e ambiente computacional enquanto a
personalização, tida como um caso particular da adaptação, estuda meios de customizar e/ou filtrar
os dados segundo as preferências, interesses e necessidades de um usuário específico (Magalhães
e Pereira, 2004).

A personalização, que nos últimos anos tem sido o enfoque dos pesquisadores, por sua vez,
envolve diferentes serviços que podem ser categorizados em seleção de conteúdo, sistemas de
recomendação e sistemas de sumarização (Adomavicius e Tuzhilin, 2005; Chasanis et al., 2008;
Albanese et al., 2013). A seleção de conteúdo engloba os serviços que oferecem busca de itens
multimídia a partir de critérios interativamente definidos pelos usuários. Na recomendação, itens
de interesse são automaticamente oferecidos ao usuário a partir de um perfil de preferências ou
do histórico de acesso a conteúdo do mesmo. Já a sumarização busca produzir uma versão do
conteúdo reduzida e semanticamente significativa para o usuário, como por exemplo, um noticiário
contendo apenas notícias sobre educação (Adomavicius e Tuzhilin, 2005).

É importante perceber que esses três diferentes sistemas de personalização, cada um a sua ma-
neira, visam simplificar a identificação de conteúdo relevante para o usuário, e por isso, apresentam
uma necessidade em comum: o conhecimento dos dados presentes no conteúdo. Essa informação
pode ser expressa em metadados, ou seja, informações presentes no conteúdo que descrevem o
próprio conteúdo. Os metadados podem ser de baixo nível semântico, descrevendo características
da mídia em si (histogramas de cor, tipo de compressão, formato de arquivo, etc.), ou de alto nível
semântico, descrevendo características conceituais sobre o conteúdo (presença e/ou identificação
de pessoas, localidade, assunto, etc.) (Snoek et al., 2005). Existem técnicas automáticas bem co-
nhecidas (Lam e Lee, 1998; Ishtiaq et al., 2009) para extrair metadados de baixo nível semântico
diretamente do conteúdo.

Já no caso dos metadados de alto nível semântico, muitas das técnicas disponíveis envolvem o
auxílio de especialistas para interpretar e descrever características conceituais. Isso ocorre devido a
um problema bem conhecido da área, a lacuna semântica, caracterizado pelo pouco relacionamento
entre os metadados obtidos diretamente do conteúdo e a interpretação do usuário para esse mesmo
conteúdo (Smeulders et al., 2000).

Informações semânticas têm potencial para promover uma melhoria nos serviços de personali-
zação, uma vez que podem formar um elo entre a representação computacional de um conteúdo e

2
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a interpretação dos dados por um determinado usuário, diminuindo, por sua vez, a lacuna semân-
tica (Smeulders et al., 2000). Devido a esse fato, esforços relatados na literatura (Xu et al., 2009;
Hauptmann et al., 2007) têm sido feitos no sentido de desenvolver meios de extrair informações
semânticas do conteúdo do modo automático.

No contexto de vídeos digitais, a extração automática dessas informações é importante, dado
que o crescimento acelerado das bases de vídeo acelerou também a necessidade de modos mais
eficientes de classificar, indexar e recuperar esses vídeos. Deve-se notar que a execução manual
dessas tarefas em grandes bases de vídeo pode se tornar impraticável devido à necessidade de um
grande número de especialistas, além, é claro, do tempo extenso necessário para a realização dessa
atividade. Não obstante, outro problema que surge na realização manual dessas tarefas é a sub-
jetividade, já que especialistas diferentes podem descrever um mesmo item de modos diferentes.
Uma etapa importante, que normalmente antecede a extração de informações de vídeos, é a sua
segmentação, cujo objetivo é identificar unidades menores de informação, computacionalmente
mais fáceis de tratar: quadros, tomadas e cenas.

1.2 Motivação

A segmentação de vídeo pode ser realizada em três níveis (seção 2.2): quadros, tomadas e
cenas. A segmentação em quadros é um problema bem conhecido e de fácil solução. A seg-
mentação em tomadas apresenta várias soluções na literatura: histogramas (Lam e Lee, 1998),
transformadas (Ishtiaq et al., 2009) e multimodalidade (Liu e He, 2009; Coimbra, 2011). O estado
da arte para esse problema apresenta soluções com precisões elevadas (Sidiropoulos et al., 2011).
A segmentação em tomadas, no entanto, pode gerar um alto número de fragmentos, o que pode
dificultar a navegação pelo conteúdo, além de muitas vezes a descrição em nível de tomadas não
ser significativa para a percepção de um evento (Mohanta e Saha, 2009).

Outro problema é que muitas técnicas e métodos propostos são específicas para determinados
domínios, o que dificulta ou mesmo impossibilita sua aplicação em outros domínios. Por isso, a
segmentação em unidades semanticamente compreensíveis aos humanos é interessante, e leva à
segmentação em cenas. Diferente das segmentações em quadros e em tomadas, a segmentação em
cenas ainda é um problema pouco investigado e desafiador devido ao fato de cena ser um conceito
semanticamente mais rico, além de outros fatores, tais como (Wang et al., 2006): a dependência da
definição adotada para cena; a não-sincronização entre áudio e vídeo; a subjetividade na definição
do conceito de cena; carência de bases para testes (Hu et al., 2011; Money e Agius, 2008).

Trabalhos recentes usam diversas mídias visando extrair o máximo possível de dados do fluxo
de vídeo que possam servir de subsídios para a geração de informação semântica. No caso de
segmentação de cenas de filmes, gênero adotado neste trabalho, a literatura reporta trabalhos que
exploram: a) informações visuais (Liu et al., 2013; Tapu e Zaharia, 2012); b) análise do áudio
associado que indique mudança de assunto/locutor (Rao et al., 2014); c) utilização de legendas
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(Scaiano et al., 2010); d) combinação de mídias como vídeo e áudio (Chen et al., 2012), áudio e
texto (Tsiartas et al., 2011) e vídeo e texto (Cour et al., 2008). Tais trabalhos provam que cada uma
das mídias pode fornecer informações para a segmentação em cenas, e que a abordagem multimo-
dal, que utiliza mais de uma mídia do vídeo, obtém melhores resultados do que abordagens que
utilizam dados provenientes de uma única mídia. Por outro lado, um fator importante é o conceito
de cena utilizado. Os trabalhos relacionados, utilizam a seguinte definição para cena: “um conjunto
de tomadas subsequentes semanticamente relacionadas” (Rui et al., 1999; Lehane e Murphy, 2001;
Zhai e Shah, 2006). A subjetividade presente na “relação semântica” que se busca estabelecer leva
a diferentes interpretações, culminando no fato de que tais trabalhos não apresentam soluções para
segmentar cenas em segmentos de vídeos, aqui denominados, semanticamente complexos. Esses
segmentos podem ser definidos como trechos de vídeo que apresentam um ou mais assuntos ou
temas, e cuja semântica latente dificilmente pode ser determinada utilizando-se somente uma única
mídia. Um exemplo é um trecho de vídeo que apresente uma perseguição em um filme. As toma-
das presentes nesse trecho podem ser visualmente bem diferentes, no entanto, todas apresentam
o mesmo tema, que é a perseguição. Compondo, portanto, uma única cena. Outro exemplo é
uma conversa entre dois personagens em um mesmo ambiente. Apesar das tomadas poderem ser
muito semelhantes visualmente, o assunto tratado pelos personagens pode variar, o que caracteriza
uma mudança de cena nesse segmento. Esse entendimento de cena está mais próximo do usuário,
que tende a mentalmente organizar as informações por assuntos ou eventos (Yeung e Yeo, 1997;
Hanjalic et al., 1999b; Durak, 2004; Chen et al., 2008).

Dentre as técnicas automáticas atuais de segmentação de vídeo em cenas, destacam-se àquelas
que fazem uso de características visuais (Mohanta et al., 2010; Liu et al., 2013; Trojahn e Goularte,
2013). Isso ocorre pois a parte visual é capaz de capturar boa parte da semântica latente. De modo
especial, entre as técnicas visuais, recentemente tem havido um crescente interesse na utilização
de descritores locais de características (Huang e Chen, 2009; Liang et al., 2009; Kumar et al.,
2011). Esses descritores possuem alto poder discriminativo, sendo adequados para identificar a
ocorrência de um objeto (como o âncora em um segmento). No entanto, não resolvem o problema
dos segmentos semanticamente complexos (Lopes e Goularte, 2013), uma vez que os descritores
locais não possuem o poder de generalização necessário para diferenciar categorias com diferentes
semânticas (Valle e Cord, 2009). Situação semelhante (discriminação x generalização) vem sendo
enfrentada na área de Recuperação de Informação Baseada em Conteúdo (Content-Based Infor-

mation Retrieval – CBIR) com o uso de técnicas Bag of Visual Words, obtendo bons resultados
em categorização semântica latente de imagens (Sivic e Zisserman, 2006; Batista et al., 2009; La-
zebnik et al., 2006; Ionescu et al., 2013). Essa técnica consiste em extrair descritores visuais das
imagens, para a formação de um vocabulário, que é utilizado para determinar imagens semantica-
mente relacionadas, de modo latente. A semântica é dita latente, pois se busca descobrir a relação
entre as imagens, ao invés de buscar o significado individual de cada imagem. Sendo assim, a
semântica latente emerge do relacionamento entre as imagens da base.
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Porém, a aplicação direta de Bag of Visual Words na detecção de cenas em segmentos seman-
ticamente complexos não é suficiente porque, uma vez que a técnica trata apenas da mídia visual,
a mesma não seria capaz de reconhecer segmentos vizinhos visualmente diferentes, que tratam do
mesmo assunto, como pertencentes à mesma cena (Lopes e Goularte, 2013). De modo análogo,
duas tomadas visualmente semelhantes, mas que, contudo, apresentem assuntos ou temas distintos,
seriam agrupadas erroneamente em uma única cena, ao invés de serem divididas em duas cenas.

Assim, a possível solução aqui proposta, até onde se sabe, ainda não reportada na literatura, é
expandir a técnica Bag of Visual Words para trabalhar com multimodalidade. A multimodalidade
consiste na utilização de dois ou mais modos presentes no vídeo em conjunto para a realização
de uma determinada tarefa, no caso a segmentação do vídeo em cenas. Com o uso de multimo-
dalidade, é possível aproveitar características latentes vindas de outras mídias presentes no filme
(como áudio, legendas, closed caption, etc.).

Como resultado foi possível segmentar cenas de um modo mais próximo da perspectiva do
usuário, onde as transições ocorrem de acordo com a mudança do assunto em vez de ocorrerem
somente devido a mudanças na mídia analisada, como no exemplo da aparição do âncora. Isso
implica que a técnica desenvolvida foi capaz de detectar corretamente cenas em segmentos seman-
ticamente complexos. Assim, espera-se também poder contribuir com a área de P&A, aplicando
os resultados da segmentação obtida com a técnica proposta para facilitar a execução de serviços
de seleção de conteúdo e de recomendação, bem como com outras áreas que possam fazer uso de
cenas.

1.3 Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma técnica multimodal, capaz de segmentar vídeos
em cenas agrupando tomadas semanticamente relacionadas. A relação semântica é obtida de modo
latente por meio de dicionários de palavras visuais (Bag of Visual Words) e sonoras (Bag of Audio

Words).

Esse objetivo possui contribuições em dois aspectos principais: primeiro por abordar o pro-
blema dos segmentos semanticamente complexos, ignorado pelas técnicas existentes; segundo,
por utilizar multimodalidade como um modo de capturar a semântica latente presente nas toma-
das, facilitando o seu agrupamento em cenas.

1.4 Organização do Texto

Os próximos capítulos desta dissertação estão assim organizados:

• O Capítulo 2 apresenta os conceitos necessários para a compreensão deste trabalho, tais
como descritores de características, medidas de avaliação e de dissimilaridade. A técnica
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Bag of Visual Words e suas características são discutidas, por serem a base do presente tra-
balho. Também é feita uma síntese da literatura, apresentando a evolução das técnicas de
segmentação de vídeo em cenas;

• O Capítulo 3 descreve em detalhes a técnica multimodal proposta;

• O Capítulo 4 apresenta os experimentos realizados e seus respectivos resultados, além de
detalhes sobre a formação da base de vídeo utilizada neste trabalho;

• O Capítulo 5 discute os avanços promovidos pela técnica proposta. Também são abordadas
as limitações da técnica, assim como possíveis trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2
Revisão Bibliográfica

Este capítulo visa apresentar o estado da arte em de Segmentação de Vídeo, área na qual está
inserido o presente trabalho bem como demonstrar alguns conceitos fundamentais para a compre-
ensão do mesmo. A organização deste capítulo encontra-se estruturada desse modo:

A composição de um vídeo é discutida na seção 2.1, sendo que a definição e importância de
cada segmento constituinte do vídeo é apresentada. Trabalhos que refletem o estado da arte na área
de Segmentação de Vídeos em Cenas são discutidos na seção 2.2. Nessa seção são apresentadas as
lacunas existentes nos métodos e técnicas propostos. A seção 2.3 aborda o conceito de descritores
de características, e apresenta sua definição. A seção 2.3.3 apresenta os descritores visuais glo-
bais e locais, de modo especial, os descritores SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)(Lowe,
1999, 2004) e SURF (Speeded Up Robust Features)(Bay et al., 2006, 2008). Já na seção 2.3.3 são
apresentados os descritores sonoros, em específico, os descritores MFCC e LPCC.

A seção 2.4 revisa a técnica Bag of Visual Words, que é o conceito fundamental desse trabalho,
sendo discutidos os passos necessários para sua execução, e sua relação com os demais conceitos
presentes nessa revisão.

A seção 2.5 trata da multimodalidade, que é a combinação de diferentes modos. Na seção 2.5.5
é apresentado o conceito de multimodalidade, explorado pela técnica desenvolvida. A seção 2.5.5
aborda as estratégias de fusão de características: fusão prévia, (seção 2.5.5.5), fusão tardia (se-
ção 2.5.5.5) e fusão híbrida (seção 2.5.5.5).

Para a mensurar a eficiência da técnica proposta, algumas medidas de avaliação serão utiliza-
das, e são discutidas na seção 2.6. Além disso, elas permitem a comparação da técnica proposta
com outros trabalhos presentes na literatura. Também são apresentadas na seção 2.6 algumas me-
didas de dissimilaridade, as quais são utilizadas pela técnica Bag of Visual Words para a formação
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do dicionário visual e da geração dos histogramas, serão apresentadas, possibilitando seu uso no
método proposto.

As considerações finais (seção 2.7) apresentam uma síntese dos assuntos discutidos, bem como
uma análise crítica sobre os principais temas.

2.1 Estrutura de Vídeo

Como dito anteriormente, a segmentação de vídeos em unidades menores de informação fa-
cilita a extração de informações presentes em um vídeo. Sendo assim, é importante conhecer a
estrutura de um vídeo, a qual é exibida na Figura 2.1.

Figura 2.1: Unidades de informação que compõem um vídeo. Baseado em: (Ngo et al., 2001)

Na Figura 2.1 são apresentadas três camadas que constituem um determinado vídeo (Ngo et
al., 2001). A camada com maior nível semântico, e portanto mais significativa para o usuário é a
cena. Este é o tema central desse trabalho. A cena é definida de maneiras distintas na literatura,
por ser um conceito subjetivo. Velivelli et al. (2003). Velivelli et al. (2003), por exemplo, definem
a cena como uma coleção de tomadas que são temporalmente unificadas ou que ocorrem em uma
mesma localidade. No entanto, segundo Choi e Lee (2010), a definição correntemente aceita para
cena é: um conjunto de tomadas que retrata uma única ideia, tema ou conceito, sem limitações de
tempo ou espaço. Ou seja, uma cena é definida como um conjunto de tomadas semanticamente
relacionadas, que apresentam um mesmo tema ou assunto.

Segundo Chianese et al. (2008), a tomada é definida como uma série de quadros consecutivos
obtidos continuamente por uma única câmera e que representam uma ação contínua no tempo e
espaço. Os quadros, por sua vez, são todas as imagens que compõem o vídeo. Quando exibidas
em uma determinada frequencia transmitem a sensação de movimento do vídeo. Essa camada
apresenta baixo nível semântico

Além dessas camadas, pode-se dividir o vídeo em segmentos. Segmentos são conjuntos com
um número arbitrário de quadros do vídeo (Dang et al., 2012). Neste trabalho, apresentamos a
definição de segmentos denominados semanticamente complexos. Esses segmentos são trechos de
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vídeo que apresentam mais de um assunto ou tema, e cuja semântica latente dificilmente pode ser
determinada utilizando-se somente uma única mídia. Esses segmentos são de grande importância
pois ocorrem em diversos domínios de vídeo, como filmes, programas de entrevista e telejornais.

O reconhecimento de segmentos semanticamente complexos é um tema que não tem sido abor-
dado na literatura. Um dos motivos para isso é a dificuldade natural de estabelecer a relação se-
mântica entre as tomadas nesses caso. Além disso, muitas técnicas utilizam somente uma mídia,
o que torna a tarefa de identificar esses segmentos ainda mais difícil. No entanto, o determinação
correta desses segmentos permite a definição de cenas mais próximas do entendimento do usuário,
cujo corte entre elas é determinado pela mudança na semântica entre elas.

Como o vídeo é composto de outras mídias, pode-se definir uma camada composta por amos-
tras de áudio. Assim como os quadros do vídeo, essa camada apresenta baixo nível semântico.

Segundo Sundaram e Chang (2000), a segmentação do vídeo em unidades menores de infor-
mação, tais como as camadas apresentadas nessa Seção, permite a navegação não-linear por um
vídeo e é considerada o primeiro passo para o entendimento semântico de um vídeo inteiro, pois
permite a aplicação de técnicas de extração de características, e a combinação dos resultados na
expectativa de obter informação semântica (Chaisorn et al., 2003; Chen e Li, 2010; Ogawa et al.,
2008; Liu et al., 2009; Yu et al., 2007; Wang et al., 2008).

A divisão de vídeos em segmentos de quadros visualmente semelhantes é importante, pois se
pode considerar o problema de segmentação de vídeo em um problema de dissimilaridade entre
imagens, no caso em específico, entre os quadros, ou seja, visa segmentar o vídeo em conjuntos
de quadros semelhantes visualmente. Esses segmentos não são necessariamente tomadas, porém
podem ser utilizados para encontrá-las. A identificação de quadros semelhantes exige a definição
de uma medida de dissimilaridade, a qual será utilizada para a comparação entre um par de quadros
subseqüentes. Um corte ocorre quando a diferença entre o par de imagens for maior que um limiar
definido arbitrariamente, o que causa dependência dos resultados em relação à escolha desse limiar
(Guimarães et al., 2001).

Outra possibilidade é a transformação de um vídeo em uma imagem 2D, chamada ritmo visual.
Uma vez obtido o ritmo visual, é possível aplicar a extração de padrões relacionados às transições.
Desse modo, o problema é transformado em um problema de segmentação de imagem (Guimarães
et al., 2001). Essa abordagem é utilizada, por exemplo, em Chung (1999) e Ngo et al. (1999).

A segmentação em tomadas, por sua vez, visa detectar tomadas, conforme o conceito mencio-
nado anteriormente, e portanto, está diretamente relacionada ao modo como um vídeo é produzido
(Mittalkod e Srinivasan, 2011), sendo considerada a tarefa mais básica de segmentação temporal
de vídeo.

É importante observar, que, diferentemente da segmentação em quadros semelhantes visual-
mente, na qual somente a similaridade visual entre os quadros é importante, a segmentação em
tomadas deve ser capaz de detectar um conjunto de quadros captados continuamente por uma
única câmera, independente da similaridade visual entre eles. Com isso, a segmentação em toma-
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das deve lidar com situações como a diferença na transição entre as tomadas, que pode ser abrupta
ou gradual. No primeiro caso, o conteúdo de dois quadros consecutivos apresenta uma mudança
súbita, devido ao desligamento ou reinício da câmera. Já na transições graduais, a mudança se
estende por vários quadros, e pode ser de três categorias distintas: dissolução, Fade In e Fade Out

e Wipes.

Na dissolução, a imagem da próxima tomada vai sendo sobreposta a da tomada atual gradativa-
mente, durante vários quadros, até sobrepor totalmente a imagem atual (Kundu e Mondal, 2012).
Transições Fade In e Fade Out ocorrem quando uma imagem escura vai sendo clareada até de-
saparecer, ou o oposto. Pode ser vista como um caso especial da dissolução, pois ocorre uma
sobreposição de quadros escuros a claros, ou vice-versa. Wipes ocorrem quando uma imagem so-
fre algum tipo de movimentação, sendo por exemplo “empurrada” ou “dobrada”, sendo substituída
por outra. Segundo Fabro e Böszörmenyi (2013), esse é um problema já resolvido, uma vez que
diversas técnicas propostas apresentam resultados expressivos quanto a sua precisão nessa tarefa
(Truong e Venkatesh, 2007).

Entre as abordagens encontradas na literatura para realizar a segmentação vídeo em tomadas,
encontram-se a utilização de características (Thakar e Hadia, 2013; Baber et al., 2011), diferenças
entre quadros (Chiu et al., 2008) e busca binária adaptativa (Jiang et al., 2012).

Entretanto, a segmentação em tomadas pode não ser significativa para a percepção de um
evento (Mohanta e Saha, 2009). Isso ocorre pois um observador humano tende a lembrar de diver-
sos eventos após assistir um filme (Yeung e Yeo, 1997; Hanjalic et al., 1999b; Chen et al., 2008;
Durak, 2004), e normalmente os eventos são representados por meio de cenas (Chen et al., 2008).

A detecção de tomadas é um passo importante para a segmentação de cenas. Isso ocorre,
pois em geral, as mudanças de cena ocorrem em uma mudança de tomada (Mittalkod e Srinivasan,
2011), e também porque uma cena pode ser considerada é um conjunto de tomadas semanticamente
relacionadas. Além disso, segundo Kim et al. (2003), o desempenho das técnicas de segmentação
em tomadas invariavelmente afetam as tarefas subsequentes, como por exemplo a segmentação em
cenas.

Como foi visto, a segmentação em cenas é muito importante por ser um conceito mais próximo
do entendimento do usuário. Sendo assim, esse assunto será tratado no próxima seção.

2.2 Segmentação de Vídeo em Cenas

O problema da detecção automática de cenas em vídeo é bem mais complexo do que o pro-
blema de detecção automática de tomadas, uma vez que uma cena exprime uma relação semântica
entre os quadros que a compõe, acrescentando subjetividade à tarefa. Além disso, por ser um con-
ceito mais próximo dos usuários, em relação à tomada, uma cena apresenta maior relevância para
a indexação, recuperação e personalização de conteúdo. A detecção de cenas é uma área relativa-
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mente nova, que tem sido muito pesquisada devido à sua relevância. A seguir serão apresentadas
algumas técnicas que visam segmentar vídeos em cenas.

As primeiras técnicas que serão apresentadas fazem uso somente da parte visual do vídeo para
realizar a segmentação do vídeo. Segundo Fabro e Böszörmenyi (2013), técnicas que dependem
somente de características visuais normalmente são específicas para um determinado domínio ou
propósito, podendo alcançar altas taxas de precisão. No entanto, devido ao problema da lacuna
semântica, ou seja, devido à falta de correspondência entre as características visuais de baixo nível
com a semântica compreendida pelo usuário, essas técnicas tendem a apresentar baixas no seu
desempenho quando aplicadas a outras bases ou domínios.

Yeung et al. (1998) propuseram a representação gráfica de um vídeo através de um grafo de
transição de cena (do inglês, Scene Transition Graph). Nesse modelo, cada nó do grafo é a repre-
sentação de uma tomada, e as arestas são as transições entre as cenas. Utilizando uma restrição
de similaridade, esse grafo é dividido em subgrafos, cada qual representando uma cena. Hanjalic
et al. (1999a) utiliza uma abordagem semelhante, para vídeos MPEG, identificando story units. O
trabalho considerou o domínio de filmes.

Rasheed e Shah (2003) propõem um método de detecção em cenas em vídeos codificados
em MPEG-1, que consiste em inicialmente segmentar um vídeo em tomadas, considerando os
cortes de câmera. Cada tomada é então representada por um ou mais quadros-chave, de acordo
com a quantidade de atividade presente nela. Também é verificado seu comprimento (quantidade
de quadros) e são identificados conteúdos que se movem. Uma medida de similaridade chamada
Backward Shot Coherence (BSC) é calculada para identificar tomadas que são candidatas a fazerem
parte de uma mesma cena. Por fim, a duração e o conteúdo de cada cena são comparados, e se
houver cenas onde eles sejam razoavelmente parecidos, essas cenas são agrupadas, dando origem
a uma cena maior. O domínio explorado nesse trabalho foram filmes de Hollywood (Top Gun, A

Beautiful Mind, entre outros) e programas de entrevista.

Zhai e Shah (2005b) trata a detecção de cenas como um problema de ponto de mudança, ou
seja, ocorre uma mudança de cena sempre que o conceito central muda. A técnica Markov Chain

Monte Carlo (MCMC) foi adaptada para detectar a mudança de cenas em dois domínios diferentes:
vídeos caseiros e filmes. Parâmetros referentes ao processo de segmentação como o número de
cenas e a localização das fronteiras das cenas são alterados iterativamente e são usadas várias
cadeias de Markov independentes com o objetivo de evitar detecções erradas de uma única cadeia.
No domínio de vídeos caseiros, a precisão obtida foi 84,0% e a abrangência foi 91,3%. Já nos
filmes os valores da precisão variaram entre 79,0% e 96,0% e os valores da abrangência variaram
entre 79,0% e 82,8%. Portanto, pode-se dizer que esse método teve resultados bons, tanto para
filmes caseiros quanto para filmes.

Sakarya e Telatar (2007) propõem um método de detecção de fronteiras de cenas baseado em
partições de grafos. Para isso, um sinal unidimensional é construído para cada característica de se-
melhança entre tomadas. Posteriormente o sinal é filtrado eliminando informações desnecessárias.
O algoritmo K-Means é utilizado para obter candidatos de fronteiras de cenas. Por último, uma
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fase para eliminação de falsos positivos é executada. Nesse trabalho, foram utilizados 3 filmes e 1
programa de televisão. A medida selecionada foi a F1, com resultados variando de 65% e 87%. A
F1 apresenta valores próximos de 1 quando tanto a abrangência quanto a precisão são boas, sendo
assim, percebe-se que esse método apresentou um desempenho que variou entre regular (65%) e
satisfatório (87%). Dois filmes e uma série de televisão foram utilizados nos testes.

Chaisorn et al. (2002) demonstram que a estrutura dos telejornais é dividida entre uma abertura,
composta de um resumo das principais notícias, e a parte principal, onde uma série de notícias é
organizada de acordo com o interesse geográfico (nacional ou internacional) e categorias, tais
como política, finanças, esportes, entretenimento. Além disso, antes de uma reportagem, o âncora
do jornal faz uma breve introdução ao assunto que será abordado. Portanto, em geral, cada cena é
iniciada com essa aparição do âncora. Os autores propõem um método para segmentação de cenas
em telejornais em dois níveis, sendo o primeiro utilizado para classificar identificar as tomadas em
13 categorias pré-definidas, com o uso de uma árvore de decisão, e o segundo, para a identificação
de cenas, por meio dos Modelos Ocultos de Markov (do inglês, Hidden Markov Models), um
método estocástico.

Como se pode perceber pelos trabalhos apresentados até aqui, alguns métodos são específi-
cos para determinados domínios de vídeos, por exemplo, filmes e noticiários e tentam explorar
particularidades desses domínios.

Uma outra linha de pesquisa que tem apresentado bastante sucesso na segmentação de ví-
deos em cenas é o uso de multimodalidade. Esse conceito será discutido em maiores detalhes na
seção 2.5, mas de modo resumido, a multimodalidade ocorre com a utilização de duas ou mais
mídias com o objetivo de completar uma tarefa. Segundo Fabro e Böszörmenyi (2013), o uso de
mais de uma mídia, em especial áudio e vídeo, devem ser escolhidos em detrimento da utilização
somente da parte visual na tarefa de segmentação de vídeo.

Chen et al. (2012) propõem uma abordagem para a sumarização de vídeo que inicialmente
agrupa tomadas em segmentos de vídeo relacionados semanticamente denominados sub-histórias
(do inglês, sub-stories). Os autores exploram a similaridade de cor e áudio entre as tomadas, além
de observar a atração temporal entre as tomadas. As características de áudio utilizadas são obtidas
com o descritor sonoro MFCC. E após a formação das sub-histórias, uma visualização multinível
é formada para representá-las, com objetos, personagens e locais de interesse.

Sidiropoulos et al. (2011) propõem um método para a detecção de vídeos em cenas que utiliza
características visuais e sonoras. De modo específico, são utilizados vetores HSV (Hue, Saturation,

and Value), vetores constituídos de respostas de detectores de conceitos visuais, características de
áudio como histograma de falantes e vetores constituídos de respostas de detectores de conceitos
sonoros. Um grafo de transição de cenas é utilizado para realizar a segmentação. A definição de
cena utilizada não foi explicitada, mas é mencionada a relação semântica entre as tomadas.

Tsiartas et al. (2011) definem um método para a análise de vídeos multilinguais, que visa en-
contrar segmentos de fala equivalentes nas diversas línguas, utilizando as legendas (mídia textual)
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e o áudio. Apesar desses segmentos falados não serem exatamente cenas, segundo o conceito de
cena utilizado neste trabalho, esses segmentos apresentam uma certa relação semântica pois estão
ligados a fala de um ou mais personagens. A característica de áudio utilizada são os descritores
MFCC.

Em Delezoide (2005), uma segmentação hierárquica de vídeos é proposta. Modelos Ocultos de
Markov são utilizados para dividir o áudio em clips, os quais são classificados em quatro diferentes
categorias: fala, música, som ambiente e silêncio. Os segmentos de fala são subdivididos de acordo
com o falante. Já a parte visual é segmentada em tomadas, que são representadas por quadros-
chave. Uma matriz de similaridade é utilizada para identificar as fronteiras dos segmentos, que são
posteriormente agrupados com o algoritmo K-Means. O conceito de cena utilizado é baseado na
composição cromática das tomadas, nas condições de iluminação e no som ambiente.

Outro trabalho importante que faz uso de multimodalidade é apresentado por Coimbra (2011),
no qual é empregada uma técnica multimodal que considera características visuais, sonoras e de
closed-caption. Essa técnica faz uso de técnicas de segmentação de vídeo visuais (wavelets, his-
tograma local e histograma global), sonoras (detecção de silêncio e análise de RMS), e de closed-

caption (análise do closed-caption) para segmentar vídeos. Essa técnica utiliza um ranking de
transições detectadas associado a pesos pré-definidos para cada característica, os quais são defi-
nidos com base na precisão e abrangência das técnicas utilizadas para extraí-las. Sendo assim,
cada transição encontrada recebe um peso maior caso a técnica que a identificou tenha precisão
e abrangência maiores, e um peso menor caso contrário. Os resultados da técnica multimodal
desenvolvida foram melhores do que os resultados apresentados pelas técnicas individualmente.

Outra linha que tem obtido bastante sucesso na segmentação de vídeos é a utilização de vo-
cabulários visuais, formados com Bag of Visual Words. Algumas técnicas serão apresentadas a
seguir.

Klaser et al. (2010b) propõem um método centrado em humanos para detecção e localização de
ações humanas em vídeos. Essa localização é realizada tanto temporalmente, quanto espacialmente
(em cada quadro). Para isso utilizam uma técnica para detectar atores humanos em cada um dos
quadros. A seguir, essas detecções são relacionadas por um rastreador de propósito geral chamado
KLT, dando origem a trilhas. Dada uma determinada ação, é realizada uma busca nessas trilhas
para identificar os quadros que contém essa ação, e a localização da ação em cada quadro. Apesar
de haver uma relação semântica entre os quadros, esse método só consegue identificar relação
semântica entre quadros parecidos, pelo fato de utilizar as trilhas. Além disso, uma ação não
necessariamente determina uma cena. Um aperto de mão ou um beijo, por exemplo, podem ser
apenas uma pequena parte de uma cena.

Numa linha diferente, Klaser et al. (2010a) propõem um método para a detecção de ações em
vídeos utilizando a técnica Bag of Visual Words (seção 2.4) em união com técnicas de localização
de pessoas. Nesse trabalho, são utilizados detectores de pessoas e detectores da parte superior do
corpo para criar caixas que são limitantes para os atores presentes na imagem e sua vizinhança
mais próxima. São definidos “corredores” espaço-temporais, que são um conjunto dessas caixas
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limitantes referentes a um determinado ator no tempo. Apenas as características contidas pelas
caixas limitantes são utilizadas. Os vocabulários foram gerados utilizando 4000 características
amostradas de maneira aleatória, o que segundo os autores é um modo mais rápido do que utilizar
o K-Means para gerar o vocabulário, e apresenta um desempenho comparável. Foram utilizadas
três bases de dados: KTH (Schuldt et al., 2004), UCF(Rodriguez et al., 2008), e Hollywood(Laptev
et al., 2008), contendo respectivamente ações normais do dia-a-dia, de esporte, e ações comuns
em filmes. Os resultados apresentados foram superiores aos de trabalhos similares. No entanto,
esse trabalho difere da presente proposta, uma vez que consiste em detectar ações previamente
estabelecidas em um vídeo, e não em identificar cenas em segmentos semanticamente complexos.

Kumar et al. (2011) também apresentam um algoritmo baseado em Bag of Visual Words. As
representações das tomadas obtidas com essa técnica são utilizadas em um modelo de grafo bipar-
tido, que é responsável por computar a similaridade semântica entre elas. A similaridade é então
utilizada para realizar a segmentação em cenas. O domínio utilizado são filmes de Hollywood.

Os trabalhos e os resultados analisados em sua maioria consideram apenas o aspecto visual.
Essa característica inviabiliza a detecção de cenas onde há uma mudança no assunto, sem que,
contudo, exista uma mudança no visual das tomadas. É possível perceber também a recorrência na
utilização de tomadas como base para a segmentação de cenas.

Outra técnica utilizada com certa frequência é o treinamento do algoritmo proposto em uma
base de vídeos, para permitir a identificação de categorias de cenas pré-definidas, ou ações. De
certa forma, essa técnica limita o funcionamento do algoritmo, uma vez que um vídeo que não
apresente as características semelhantes aos vídeos da base pode apresentar resultados piores.

Também é possível perceber que diversos conceitos de cenas são empregados, e as bases utili-
zadas em cada trabalho variam consideravelmente, o que dificulta uma comparação direta entre os
técnicas propostas. Além disso, alguns trabalhos segmentam apenas partes dos vídeos, sem uma
definição clara do critério utilizado para a seleção desses trechos.

É possível perceber que os métodos apresentados são restritos a domínios específicos, e com
definições restritivas do que é uma cena, o que dificulta sua aplicação de modo generalizado. No
presente trabalho, uma cena é definida como um conjunto de tomadas semanticamente relacio-
nadas, sendo que apresentam um mesmo tema ou assunto. É importante observar que não há
imposições sobre como deve ser a definida a semântica entre as tomadas que compõem a cena. A
única restrição é que apresentem um mesmo tema ou assunto, ou seja, algo bem mais próximo do
entendimento do usuário do que os trabalhos apresentados neste capítulo.

Por ter uma definição muito restritiva, essas técnicas não tratam adequadamente o problema
da segmentação em cenas em segmentos semanticamente complexos. Esses segmentos são defi-
nidos como um conjunto de tomadas, no qual mais de um assunto é abordado, podendo existir
ou não, semelhanças nos aspectos visuais ou sonoros (interlocutores ou sons) das tomadas que o
constituem.
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A detecção de cenas em segmentos semanticamente complexos envolve basicamente duas situ-
ações que devem ser analisadas. A primeira, consiste na mudança de assunto, e consequentemente
mudança de cena, sem que existam diferenças visuais e/ou sonoras entre as tomadas que fazem
parte das duas cenas subsequentes. Um exemplo pode ser visto na Figura 2.2. Nessa figura estão
ilustrados os quadros-chave de nove tomadas subsequentes que compõem duas cenas do filme De
Volta para o Futuro. A ordem cronológica delas é dada da esquerda para a direita e de cima para
baixo. O mesmo vale para as demais figuras deste trabalho que apresentam quadros-chave de to-
madas. A primeira cena é composta pelas três primeiras tomadas. Nelas, os personagens falam
sobre o fato de Jenniffer ligar para Marty. Entretanto, nos seis quadros posteriores, o assunto muda
e passa a ser o passado dos pais de Marty. Essa mudança é caracterizada pela alteração no tom
de voz da mãe de Marty, que diminui o tom de voz e começa a conversar com a filha sobre como
conheceu seu marido, caracterizando a troca de cena.

Figura 2.2: Cenas do filme De Volta para o Futuro com mudança de assunto sem alterações
visuais.

É importante observar que apesar do ambiente ser o mesmo nas nove tomadas, neste caso a
sala de jantar da casa de Marty, e dos mesmos personagens estarem presentes, o assunto muda.
Essa mudança de cena é difícil de ser caracterizada utilizando somente a parte visual, dadas as
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similaridades visuais entre as tomadas, o que causaria dificuldades para técnicas que usam somente
a parte visual detectarem essa mudança.

A segunda situação ocorre na situação oposta e pode ser vista na Figura 2.3. Nessa figura,
existem nove quadros-chave de nove tomadas que compõem uma das cenas do filme Piratas do
Caribe. Nessa cena, apesar de existir uma mudança abrupta na parte visual entre o quarto e o
quinto quadros, o tema da cena, que é a fuga do pirata Jack, permanece o mesmo. Ou seja, apesar
das diferenças visuais, todas as tomadas fazem parte de uma única cena.

A detecção de cenas em segmentos semanticamente complexos será abordada em maiores de-
talhes nos capítulos 3 e 4. As limitações das técnicas presentes na literatura expostas nesse capítulo
abrem espaço para novas pesquisas que considerem mais características, não somente visuais, e que
possam ser aplicadas em diversos domínios diferentes sem que haja uma variação muito grande na
sua eficiência.

Figura 2.3: Cena do filme Piratas do Caribe sem mudança de assunto e com alterações visuais.
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2.3 Descritores de Características

Essa seção aborda os descritores de características, que são fundamentais para o entendimento
da técnica proposta nessa Dissertação. A organização da seção é a seguinte: A seção 2.3.3 apre-
senta o conceito de descritor de características. Na seção 2.3.3 é realizada uma revisão dos descri-
tores visuais, de modo especial, descritores globais e locais, ressaltando as diferenças entre eles,
bem como sua utilização, com enfoque nos descritores SIFT e SURF. A seção 2.3.3 apresenta os
descritores sonoros, com ênfase para os descritores MFCC e para os descritores LPCC.

2.3.3 Definição de Descritores de Características

Tanto sinais digitais de áudio quanto de vídeo apresentam um alto grau de redundância, a qual
pode ser explorada como meio de obter uma representação compacta do conteúdo, sem, contudo,
perder capacidade de representação e discriminação do conteúdo.

A extração de características tem como objetivo reduzir a dimensionalidade dos dados elimi-
nando informações redundantes (Duda et al., 2001). Com esse intuito, representações matemáticas
podem ser utilizadas, e consequentemente eliminar informações redudantes. Por meio delas, é
possível descrever o conteúdo digital de maneira compacta e manter a capacidade de distinção dos
conteúdos, e, por exemplo, reconhecer músicas de um determinado gênero ou detectar bordas de
objetos em uma imagem.

No entanto, para que isso seja possível, é preciso que essas representações consigam capturar
alguma informação que seja relevante e compreensível para seres humanos, ou em outros termos,
devem identificar alguma característica. Por isso, essas representações são chamadas de descritores
de características, os quais definem a sintaxe e a semântica da representação de uma característica
(Manjunath et al., 2000).

Os descritores são definidos por uma dupla (εD, δD) sendo εD um extrator de características,
e δD uma medida de similaridade. Um extrator de características é um algoritmo ou função uti-
lizado para encontrar uma representação compacta do conteúdo. Essa representação é chamada
de vetor de característica. A medida de similaridade, por sua vez, tem como objetivo permitir a
comparação dessas representações, possibilitando identificar o quão semelhantes são. As medidas
de similaridade serão abordadas em maiores detalhes na seção 2.6.

É importante ressaltar que a definição de descritores de características aqui apresentada diverge
de outras existentes na literatura, nas quais o descritor de características é definido unicamente
como o vetor de características extraído. É importante considerar também a medida de similari-
dade, uma vez que por meio dela é que é determinada a geometria do espaço de descrição (Penatti
et al., 2012). Além disso, ela influencia fortemente a eficiência do método que utiliza os vetores
de características. As subseções seção 2.3.3 e seção 2.3.3 tratam respectivamente dos descritores
visuais e sonoros, que são amplamente utilizados em uma variedade de técnicas, como classifica-
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ção de imagens e sons (Mansano et al., 2012; Chaudhuri et al., 2011) e recuperação de conteúdo
(Zagoris et al., 2011; Raoui et al., 2011).

2.3.3 Extratores e Descritores de Características Visuais

A análise de vídeos e imagens digitais é uma tarefa complexa e computacionalmente custosa,
uma vez que os dados tendem a apresentar volumes que podem chegar a casa de gigabytes. Além
disso, existe a necessidade de uma maneira de representar adequadamente os conteúdos analisados,
possibilitando, por exemplo, sua comparação. No entanto, a representação dos vídeos e imagens
deve ser independente da qualidade dos mesmos.

Os descritores visuais procuram resolver esses dois problemas, reduzindo a alta dimensionali-
dade dos dados, e provendo a possibilidade de representação e comparação dos elementos visuais.
Por exercerem esses papéis fundamentais, os descritores visuais influenciam diretamente no grau
de eficiência alcançado pelo método ou técnica que os utiliza. Quanto maior a capacidade do
descritor de identificar e caracterizar as propriedades da imagem, maior a eficiência da técnica.

Essas propriedades, ou características, conforme ressaltado anteriormente, devem estar associ-
adas a características significativas para os seres humanos, uma vez que as técnicas criadas explo-
ram essas características, como por exemplo buscar um determinado rosto em uma foto.

Além disso, segundo Barroso e Whelan (2011), os descritores visuais devem ser não somente
suficientemente distintos para diferenciar objetos similares, mas também robustos o bastante para
permitir a identificação de objetos mesmo com a presença de ruídos, erros de localização, bem
como com mudanças na escala, iluminação e ponto de vista.

Os descritores visuais podem ser divididos em duas categorias: globais e locais. Descritores
globais de características são computados sobre todo o elemento visual (imagem ou vídeo), e
criam uma única representação para ele, ou seja, um vetor de características único. Sendo assim,
essa generalização do elemento pode ser usada de modo direto na comparação de dois ou mais
elementos (Lisin et al., 2005). Segundo Lisin et al. (2005), entre esses descritores estão inclusos
descritores de textura, de forma e contorno, além dos descritores de cor.

A textura é uma das características usadas pelo sistema visual humano e pode ser definida
como um arranjo repetitivo de padrões em uma região (Schwartz et al., 2012). Diversos descritores
globais de textura foram propostos na literatura em trabalhos como (Montoya-Zegarra et al., 2007;
Costa et al., 2012; Manjunath et al., 2000).

A forma é uma das características primárias das imagens e se dividem em dois tipos de re-
presentação (Zhang e Lu, 2003): região e contorno. O primeiro tipo de representação é mais
abrangente, podendo ser aplicado em mais situações, no entanto, em geral, exigem mais recursos
computacionais. O segundo tipo, como o nome sugere, descreve os contornos presentes na ima-
gem. O contorno é uma característica muito importante para a percepção visual e facilita a busca
por esboços.
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Os descritores de cor apresentam os melhores resultados para a busca de imagens (Rao et al.,
2011; Sandeep e Rajagopalan, 2002; Yang e Ahuja, 1998). O mais básico descritor de cor é o
histograma de cores (Messing et al., 2001). Nesse tipo de descritor, deve-se inicialmente escolher
um espaço de cores, sendo os mais comuns RGB (Red, Green and Blue) e HSV, no qual a imagem
será representada. Após essa definição, são escolhidas partições (do inglês, bins), que consistem
em amostragens arbitrárias de cada uma das dimensões do espaço de cor. Cada pixel da imagem
é então analisado e somado a quantidade de pixels que fazem parte de uma mesma partição. Para
cada dimensão do espaço de cores é gerado um vetor com essas somas, e o conjunto desses vetores
é denominado histograma de cores.

Os descritores globais apresentam em geral as seguintes vantagens: Baixa dimensionalidade,
transformações computacionais eficientes, invariantes a rotatividade (Gerstmayr-Hillen et al., 2011).
Por essas características têm sido utilizadas em diversas áreas como navegação visual de robôs
autônomos (Gerstmayr-Hillen et al., 2011), descoberta automática de famílias de imagens (Aly et
al., 2009), e reconhecimento de objetos (Choksuriwong et al., 2008).

Um descritor global que vem atraindo a atenção de diversos pesquisadores é o GIST (o nome
é um acrônimo de essência de cena, do inglês, gist of the scene (Murthy e Hanmandlu, 2011)),
inicialmente proposto em (Oliva e Torralba, 2001). Originalmente, a ideia desse descritor é prover
uma descrição de cenário de baixa dimensão, que não necessite de segmentação (Oliva e Torralba,
2001). Esse descritor é invariante a transformações de luminância, obscuridade, escala, entre
outras. No entanto, não é invariante a operações de translação, rotação e oclusão (Douze et al.,
2009).

Diferentemente dos descritores globais, os descritores locais não são computados sobre toda a
imagem, mas sim sobre regiões, bordas ou pontos de interesse. Com isso, para uma determinada
imagem, podem ser gerados centenas, ou até milhares de descritores (Lejsek et al., 2006).

O alto número de descritores gerados é uma importante qualidade dos descritores locais, uma
vez que aumenta sua robustez. Os descritores locais têm se mostrado mais robustos a problemas
como oclusão, aglomeração e transformações geométricas. Essa característica é denominada repe-
tibilidade, uma vez que dadas, por exemplo, duas imagens de um mesmo local, mas com pontos de
vista diferentes, tendem a apresentar os mesmos elementos, e portanto as mesmas características,
possivelmente sujeitas aos problemas mencionados, ou seja, ocorre uma repetição das característi-
cas encontradas.

Os descritores de características locais que atuam sobre pontos de interesse são os mais popu-
lares exatamente por apresentarem uma maior robustez em relação aos demais (Ke e Sukthankar,
2004; Mikolajczyk e Schmid, 2005). Os pontos de interesse são pontos presentes na imagem que
podem ser localizados de maneira única. Usualmente, ao localizar esses pontos, os descritores
utilizam um pequeno trecho ao redor do ponto, e com ele computam um vetor de características.
Normalmente uma orientação e uma escala são associadas ao ponto, covariantes a qualquer defor-
mação que a imagem possa sofrer, permitindo ao descritor ficar invariante a essas transformações.
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Por causa desses diferenciais, os descritores locais têm sido utilizados com sucesso em diversas
tarefas, como classificação e busca de imagens (Raoui et al., 2011). Dentre esses descritores, dois
se destacam pelo alto número de trabalhos na literatura, bem como por sua capacidade de detectar
a semântica latente presente nas imagens: SIFT e SURF.

Segundo Wu et al. (2009), os descritores SIFT e a técnica Bag of Visual Words fazem parte do
estado da arte em grandes sistemas de recuperação de imagem. Os descritores SIFT foram propos-
tos por Lowe (1999, 2004) para permitir o reconhecimento de objetos por meio de correspondência
ponto-a-ponto eficiente. Eles representaram um grande avanço devido à sua característica de inva-
riabilidade em relação a translações, rotações, escala.

Além disso, são robustos a pequenas distorções residuais e apresentam melhor performance
(Mikolajczyk e Schmid, 2005). Por esses motivos, são os mais utilizados em tarefas de reconheci-
mento (de Avila, 2013).

Os descritores SIFT são amplamente utilizados em trabalhos que fazem uso de Bag of Visual

Words. Originalmente foram propostos como a combinação de um detector de regiões de interesse
por diferença de gaussiano e um descritor de características composto por um histograma de loca-
lizações e orientações gradientes. No entanto, ambos têm sido usados separadamente com sucesso,
sendo que estudos apontam que os descritores SIFT pode ser utilizado com uma série de extratores
diferentes apresentando bons resultados (Mikolajczyk e Schmid, 2005).

A ideia utilizada para a criação desses descritores é computar um vetor gradiente para cada
pixel na vizinhaça da característica e construir um histograma normalizado de direções de gradiente
(Mortensen et al., 2005). A vizinhança com dimensão de 16 x 16 pixels, é dividida em 16 sub-
regiões, cada qual com dimensão de 4 x 4 pixels. Para cada sub-região, é calculado o histograma
de orientação do gradiente ponderado pela magnitude do gradiente. O descritor, um histograma
com 128 dimensões, é a concatenação dos histogramas de todas as sub-regiões, seguida de uma
normalização unitária (Moreno et al., 2009). Associadas a esse descritor, temos as distâncias L1
ou L2 (de Avila, 2008).

Outro descritor visual que pode ser utilizado em conjunto com o método Bag of Words é o
SURF (Speeded-Up Robust Features) (Bay et al., 2006, 2008). O SURF é um descritor e detector
de pontos de interesse invariante a operações de escala e rotação.

O detector SURF tem como base a matriz Hessiana, no entanto, ao invés de utilizar uma medida
diferente para selecionar a localização e escala, tal como é feito no detector Hessian-Laplace, Bay
et al. (2006) utilizam o determinante do Hessiano para ambos.

Já o descritor SURF representa a distribuição das respostas da wavelet Haar na vizinhança
do ponto de interesse. Assim como o SIFT, o descritor SURF também consiste em codificar uma
região em torno da característica em um vetor de componentes de frequencia (Botterill et al., 2008).

Uma das vantagens dos descritores SURF em relação aos descritores SIFT, é seu desempenho
melhor tanto em velocidade, quanto em precisão para extração de correspondência da imagem
(Botterill et al., 2008). Isso ocorre pois esse descritor possui uma rápida computação dos opera-
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dores diferenciais no espaço de escala, além de utilizar apenas 64 dimensões. Com isso, o tempo
para computar as características e fazer a correspondência entre elas é reduzido.

2.3.3 Extratores e Descritores de Características Sonoras

Um descritor sonoro é definido como qualquer aspecto de um áudio qualitativamente ou quan-
titativamente mensurável (Bullock, 2007). Para Peeters (2004), o descritor sonoro pode ser visto
por qualquer característica capaz de descrever o som. Um exemplo facilmente percebido é a inten-
sidade do som, a qual pode ser qualificada como forte ou fraca.

Mitrovic et al. (2010) tratam a extração de características sonoras como uma atividade que
visa obter informação significativa sobre um sinal de áudio para obter uma descrição compacta
e expressiva que seja processável. Sendo assim, os descritores sonoros são uma representação do
áudio em um determinado instante de tempo. É possível traçar uma analogia entre um determinado
instante de áudio com uma imagem que compõe um determinado período de um vídeo.

Diversos descritores sonoros foram propostos ao longo da história (Peeters, 2004; Breebaart e
McKinney, 2004), sendo que existem diversas taxonomias para classificá-los. Segundo Mitrovic et
al. (2010), não existe uma única, não ambígua e geral taxonomia, pois, em geral, elas são definidas
para campos de pesquisa específicos. Liu et al. (1998), no entanto, afirmam que em geral, os des-
critores sonoros podem ser divididos em domínio do tempo e domínio da frequência. A aplicação
de descritores sonoros abrange várias áreas (Zhang e Kuo, 2001), sendo explorada em trabalhos so-
bre segmentação e classificação de áudio (Pfeiffer et al., 1996), recuperação de conteúdo baseado
em áudio (Smith et al., 1998), análise de áudio para indexação (Liu e Huang, 1998) e integração de
áudio e vídeo para segmentação e indexação de vídeo (Huang et al., 1998). Alguns descritores são
utilizados recorrentemente em trabalhos encontrados na literatura devido à sua capacidade de ca-
racterizar aspectos do áudio com precisão, sendo utilizados em diversas tarefas diferentes. Alguns
exemplos desses descritores são: Zero Crossing Rate (ZCR), Mel Frequency Cepstral Coefficients

(MFCC), Linear Predictive Cepstral Coefficients (LPCC), Energia (E) e Volume (V).

Os coeficientes lineares de prediçao (do inglês Linear Prediction Coefficients), também conhe-
cidos como LPCs podem parametrizar bem o espectro da fala humana. Eles podem ser calculados
segundo a Equação 2.1.

X(z) = G(z)
1

A(z)
= G(z)

1

1 + a1z−1 + a2z−2 + ...+ aP z−P
(2.1)

Onde X(z) é o espectro do sinal da fala e G(z) é o espectro da excitação glótica. 1/A(z) é o
espectro do trato vocal, e A(z) é modelado como uma função polinomial de z.

Os LPCs são os coeficientes a1, a2, ..., aP , estimados a partir de um frame de dados, dado o
modelo de produção de fala. Uma sequencia LPC pode ser computada diretamente da sequencia
de correlação correspondente de mesmo comprimento. Um vetor LPC de comprimento 12 pode
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ser derivado de uma autocorrelação de mesmo comprimento, a qual é interpretada como espectro
de Fourier suavizado.

Vetores de coeficientes cepstrais são características adequadas para sistemas de reconheci-
mento, uma vez que reduzem a taxa de erros nesses sistemas. Esses vetores são obtidos a partir da
decomposição de um sinal no domínio do tempo em uma série de vetores, sendo que cada vetor
contém informações sobre o espectro estacionário do sinal no domínio do tempo.

O cepstrum de uma série de tempo apresenta algumas propriedades interessantes, tais como
sua capacidade de mapear a convolução em adição, além de comprimir a faixa do espectro de
magnitude, e reduzir a correlação entre os coeficientes.

O fato de mapear a convolução em adição permite separar facilmente a excitação glótica do
trato vocal, pois dado um sinal composto da convolução dos dois sinais, pode-se produzir o ceps-
trum que é a soma do cepstra dos dois sinais.

Já a compressão da faixa do espectro de magnitude é benéfica uma vez que picos e vales
no espectro ficam menos pronunciados, e portanto possíveis de serem representados com menos
coeficientes. Entre as variantes dos coeficientes cepstrais, dois bastante populares são os Linear

Predictive Cepstral Coefficients (LPCCs) e Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs).

A partir dos LPCs é possível fazer um mapeamento para uma sequencia infinita de LPCCs. Para
isso, o primeiro passo para calcular um vetor LPCC de um sinal é estimar seus respectivos LPCs, e
posteriormente transformá-los em LPCCs. No entanto, por não ser viável calcular uma sequencia
infinita de LPCCs, ela deve ser truncada em algum ponto. O truncamento, entretanto, apresenta
as vantagens citadas anteriormente dos coeficientes ceptrais, como a diminuição da correlação e
compressão.

Os Linear Predictive Cepstral Coefficients (LPCCs) são derivados dos Linear Predictor Co-

efficients (LPCs), os quais são capazes de detectar eventos vocais em áudio (Atrey et al., 2006).
Como vantagem em relação aos LPCs, os LPCCs são maisrobustos contra mudanças bruscas do
sinal, ou ruido, pois são derivados da resposta do impulso domodelo de fala (Atrey et al., 2006).

Dados os coeficientes lineares preditivos ak, k = 1, ..., N , os LPCCs podem ser determinados
pela Equação 2.2 (Atal, 1974):{

c1 = a1

cn =
∑

(1− k
n
)akcn−k + ak, n = 1, ..., P

(2.2)

onde P é o número desejado de coeficientes cepstrais.

O Mel Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) é uma característica sonora amplamente utili-
zada em trabalhos para reconhecimento de voz em trabalhos como (Hasan e Jamil, 2004; Muda
et al., 2010). O MFCC explora a percepção não linear do som pelo ouvido humano, e devido
a isso consegue modelar de forma compacta o envelope espectral, porque suprime a frequência
fundamental (Jensen et al., 2009). Além disso, torna possível a comparação entre dois sinais de
áudio utilizando entre 15 e 30 pontos, ao invés do espectro original de 1024 pontos (Brent, 2011).
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O cálculo dos MFCCs envolve algumas etapas, conforme a Figura 2.4. É importante observar
que inicialmente o sinal deve passar por um processo de janelamento, o qual divide o sinal em
segmentos de mesma duração, tornando-o apto para a aplicação da Transformada de Fourier (TF),
representado pelo bloco |DFT |2. As amplitudes resultantes da TF são filtradas por janelas trian-
gulares na escala Mel, sendo aplicado o logaritmo, seguido da Transformada Discreta do Cosseno
(bloco DCT ), cujas amplitudes são os MFCC (Logan, 2000).

Figura 2.4: Etapas para o cálculo dos MFCCs.

2.4 Bag of Visual Words

A técnica Bag of Visual Words, também chamada de Bag of Features, é uma adaptação da
conhecida técnica Bag of Words, utilizada na área de Recuperação de Informação (Renals et al.,
2000), para recuperação de textos, com o intuito de permitir aplicar essa técnica à recuperação de
imagens.

A técnica Bag of Words consiste em representar um documento textual como um conjunto de
palavras, que pertencem a um vocabulário fixo, adquirido através de uma base de documentos,
ignorando qualquer estrutura inerente ao documento (Valle e Cord, 2009). Sua função é estimar a
probabilidade de uma palavra estar em um determinado contexto.

Sendo assim, dado um conjunto de documentos textuais, é gerado um dicionário contendo
todas as palavras dos documentos. As ocorrências de cada palavra são contadas, a fim de criar uma
matriz com o número dessas ocorrências em cada texto. Dessa forma, tem-se uma representação do
texto pela frequência das palavras presentes nele, ou seja, um modelo no espaço vetorial. Segundo
(Jiang et al., 2010), a grande vantagem de obter esse modelo é a possibilidade de aplicar facilmente
algoritmos de classificação.

A técnica Bag of Visual Words é constituída de quatro fases: extração de características; apren-
dizado do vocabulário visual; quantificação dos recursos utilizando o vocabulário visual e repre-
sentação das imagens por meio das frequências de palavras visuais. Cada uma dessas fases será
detalhada a seguir.

A extração de características consiste em identificar ponto locais de interesse em um conjunto
de imagens, utilizado para o aprendizado, através de técnicas como grid regular (Vogel e Schiele,
2004; Fei-Fei e Perona, 2005), detector de ponto de interesse (Lowe, 2004), amostragem aleatória
(Ullman et al., 2002), diferença de gaussianas, ou Maximally Stable Extremal Regions (MSER)
(Matas et al., 2002; Wu et al., 2009). Cada ponto de interesse é então representado por descrito-
res, que são vetores de dimensão elevada, tais como os descritores SIFT (Scale Invariant Feature
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Transform) (Lowe, 2004), e normalmente recebem o nome de features ou características. Aplica-
se sobre as características extraídas algum método de agrupamento, como por exemplo, K-Means,
de modo a criar grupos com as características extraídas do conjunto de imagens. O centro de cada
agrupamento será a representação de uma palavra visual. Sendo assim, obter-se-á um vocabu-
lário visual composto pelas palavras visuais identificadas. Esse vocabulário é denominado code
book ou dicionário. Outras possíveis formas de gerar o dicionário têm sido apresentadas em tra-
balhos, com resultados similares. Em Kinnunen et al. (2009), utiliza-se mapas auto-organizáveis
(Self-Organising Map - SOM), já em Zhang et al. (2010) é proposta uma abordagem estatística.

Tendo sido definido o dicionário, torna-se possível quantificar as ocorrências de cada palavra
visual em uma determinada imagem. Um histograma da imagem é então gerado de acordo com
o número de ocorrências de palavras visuais nela, e passa a ser a representação da imagem. Com
isso, podem ser aplicados classificadores e/ou modelos de categoria para definir categorias para as
imagens, como por exemplo, retrato de uma pessoa, paisagens, fotos de carro, entre outros.

A Figura 2.5 mostra os quatro passos citados. É importante notar que em cada uma das 3
imagens, há pontos verdes, representando a localização dos pontos de interesse. Os pontos de
interesse extraídos das 3 imagens são então agrupados por meio de um algoritmo de agrupamento,
tal como o K-Means, sendo que cada grupo representará uma imagem visual do dicionário. A
seguir, as características extraídas de cada imagem são associadas ao grupo que representam, e
posteriormente é gerado um histograma de palavras visuais que é a representação da imagemna
técnica Bag of Visual Words. É possível perceber que a técnica Bag of Visual Words é capaz
de extrair semântica das imagens, permitindo a identificação de imagens semelhantes, fato que é
particularmente interessante na segmentação de vídeos, visto que quadros ou tomadas com visual
semelhante tem uma boa chance de fazerem parte da mesma cena. Essa característica, associada
à representação no espaço vetorial, é explorada em vídeos para a detecção de ações (Klaser et al.,
2010b).

No entanto, a simples aplicação da técnica Bag of Visual Words na segmentação de vídeos
apresenta algumas dificuldades. Por considerar somente o aspecto visual, tomadas que apresentem
similaridade visual entre si, mas que se refiram a assuntos diferentes, tendem a ser erroneamente
classificadas como pertencentes a uma mesma cena. De maneira análoga, tomadas visualmente
diferentes, que tratem de um mesmo assunto, seriam classificadas como pertencendo a cenas dife-
rentes. Portanto essas limitações impõem restrições à aplicação dessa técnica na segmentação de
vídeo.

Além disso, a técnica Bag of Visual Words apresenta um importante parâmetro: o número de
palavras visuais que compõem o dicionário de palavras visuais. Um vocabulário muito grande
perde poder de generalização, uma vez que as palavras visuais representam detalhes não discrimi-
nativos (Rothacker et al., 2012). Por outro lado, se for muito pequeno, pode não ser suficientemente
discriminativo.

Trabalhos na literaturam reportam diferentes tamanhos de dicionário, que variam desde algu-
mas dezenas, até milhares de palavras, não havendo consenso quanto a esse fator. Entretanto,
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Figura 2.5: Passos da técnica Bag of Visual Words.

alguns trabalhos sugerem que quanto maior o dicionário mais eficiente se torna o método (Rothac-
ker, 2011).

Diversas abordagens têm sido propostas para a determinação automática do tamanho do dici-
onário. Elas variam desde estratégias baseadas em variância (Sugar et al., 2003) e agrupamento
hierárquico (Feng e Hamerly, 2007), até reamostragem (McLachlan e Khan, 2004). Contudo, essas
abordagens parecem estar ligadas diretamente ao domínio da aplicação, sendo difícil sua aplicação
de maneira genérica (Rothacker, 2011).

Por essa dificuldade, geralmente trabalhos que fazem uso de Bag of Visual Words fazem ex-
perimentos considerando uma faixa de valores para o número de palavras visuais para avaliar o
comportamento da técnica.

25



Capítulo 2 — Revisão Bibliográfica

2.5 Multimodalidade

Esta seção trata da multimodalidade, termo que se refere a utilização de dois ou mais modos em
conjunto para a realização de uma determinada tarefa. Na seção 2.5.5 esse conceito é apresentado
com maiores detalhes. A seção 2.5.5 traz algumas estratégias para a fusão de características, em
especial fusão prévia (seção 2.5.5.5), fusão tardia (seção 2.5.5.5) e fusão híbrida (seção 2.5.5.5).

2.5.5 Definições e Conceitos de Multimodalidade

Murray (2013) apresenta a definição de multimodalidade como uma composição dos modos
textuais, aurais e visuais em combinação com meios de comunicação e de materialidade para criar
significado.

Para Nigay e Coutaz (1993), a multimodalidade está associada a capacidade de um sistema se
comunicar com seus usuários, utilizando mais de um canal de comunicação, e extrair e transmitir
significado automaticamente.

Num contexto mais orientado a vídeos, Calic et al. (2005) definem multimodalidade como a
capacidade do autor de expressar uma ideia pré-definida, combinando ao menos dois canais de
informação, entre visual, aural e textual. Snoek e Worring (2002) acrescentam que em um docu-
mento de vídeo, a modalidade visual inclui tudo que pode ser visto em um vídeo, já a modalidade
aural inclue diálogos, música, e sons do ambiente que podem ser ouvidos em um vídeo. Por fim, a
modalidade textual consiste de recursos de texto que descrevem o conteúdo de um vídeo.

Essas definições de multimodalidade demonstram não somente a possibilidade de combinação
de diversos modos, em contextos distintos, mas também a capacidade desses modos se comple-
mentarem aumentando a semântica, e consequentemente o significado que um conteúdo é capaz
de representar em relação à utilização de um único modo.

O conceito de multimodalidade é bem extenso, e tem sido utilizado em diversos contextos, tais
como interação multimodal (Taib e Ruiz, 2008; Oviatt, 1999), sistemas de aprendizado (Yu et al.,
2006) e recuperação de conteúdo (Hoi e Lyu, 2007).

Para Manzato (2011), a multimodalidade contribui para diminuir alguns dos problemas da área
de Personalização e Adaptação de Conteúdo uma vez que são analisadas diferentes informações
provindas dos canais as quais se complementam.

A multimodalidade também tem sido aplicada com sucesso na área de segmentação de vídeos.
Uma revisão dos trabalhos de segmentação de vídeos em cenas presentes na literatura pode ser
conferida na seção 2.2. Nas subseções 2.5.5.5, 2.5.5.5, e 2.5.5.5 são apresentadas técnicas de
fusão de características, as quais permitem explorar a multimodalidade presente nos conteúdos
digitais.
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2.5.5 Fusão de Características

Para explorar a multimodalidade de um determinado conteúdo é necessário processar dados
provenientes das diversas mídias desse conteúdo. O objetivo dessa atividade é permitir adquirir
informações relevantes sobre os dados, situações ou atividades de mais alto nível semântico.

Nesse contexto, a fusão de diversos modos tem atraído a atenção de diversos pesquisadores
recentemente. Atrey et al. (2010) destacam que os dados utilizados nesse processo de fusão podem
ser tanto sensoriais, como áudio e vído, quanto não-sensoriais, tais como número de interações dos
usuários e links entre os contéudos.

Trabalhos recentes tem demonstrado que a utilização de vários modos permite a obtenção de
resultados melhores, devido a possível complementaridade desses modos. Neste trabalho, o foco
é a fusão de modos obtida a partir da fusão de características, sendo uma característica definida
como uma propriedade distinguível do conteúdo. Conforme visto no seção 2.3, os descritores de
caracaterísticas apresentam grande capacidade de extrair a semântica latente presente no conteúdo.
Por isso, a fusão de caracaterísticas é importante para combinar e aumentar semântica latente
extraída a partir de cada mídia do conteúdo.

A fusão de caracaterísticas apresenta alguns desafios importantes (Atrey et al., 2010):

• Mídias diferentes em geral são capturadas em formatos e taxas de amostragem diferentes -
Um exemplo é o vídeo e o áudio, podendo o primeiro ser capturado a uma taxa de 30 quadros
por segundo, e o último a uma taxa de 44100 amostras por segundo.

• Os tempos de processamento das mídias é diferente - Esse fato pode influenciar diretamente
na estratégia de fusão adotada, tema que será abordado posteriormente.

• As modalidades podem ser correlacionadas ou independentes - Na primeira situação, a cor-
relação entre as modalidades pode ser usada para confirmar a decisão delas, já no segundo
caso, uma modalidade pode complementar as informações obtidas a partir das demais.

• Modalidades podem apresentar diferentes níveis de confiança na execução de um determi-
nado tipo de tarefa

Segundo Atrey et al. (2010), para tentar resolver ou ao menos diminuir os problemas causados
pelos desafios apresentados, a investigação de técnicas de fusão de características deve respon-
der algumas perguntas importantes: Em que nível em que a fusão será realizada? Como fundir?
Quando fundir? O que fundir?

Todas essas questões serão abordadas neste trabalho de forma sucinta, com vistas a contextua-
lizar alguns dos problemas enfrentados nesse trabalho, bem como justificar algumas das decisões
tomadas.

A primeira questão, que trata do nível da fusão, se refere a duas possíveis estratégias: early

fusion e late fusion, além de uma estratégia híbrida entre as duas, as quais serão apresentadas
respectivamente nas subseções 2.5.5.5, 2.5.5.5, e 2.5.5.5.
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A segunda questão sobre como fundir envolve a definição de um método adequado para realizar
a fusão. Diversos métodos propostos tentam resolver esse problema, e de forma geral, podem
ser divididos em três categorias: baseados em regras, baseados em classificação e baseados em
estimação. Os primeiros combinam os resultados por meio de regras, por exemplo, fundindo
os resultados por meio de combinação linear. A segunda categoria trata o problema como um
problema de classificação, usando por exemplo SVM (Support Vector Machines). Os últimos usam
a combinação de características para fazer a estimativa do resultado. Neste trabalho, foi utilizado
um método da primeira categoria, que será discutido na seção 3.3.

O terceiro ponto de análise consiste em definir o momento mais adequado para realizar a fu-
são das características. Um dos problemas a ser resolvido é a obtenção de dados em diferentes
taxas. Outro problema consiste em sincronizar os processos de extração das diferentes caracte-
rísticas. Nas seções seção 3.1 e seção 3.2 são apresentados os métodos utilizados para extrair as
características visuais e sonoras, respectivamente.

O último ponto se refere a seleção das características adequadas para a fusão, e a determinação
do número de características que serão combinadas por meio do processo de fusão. Diferentes
características podem apresentar informações contraditórias, o que pode prejudicar a eficiência do
método. No Capítulo 3 é realizada uma discussão sobre os motivos que levaram a escolha das
características visuais e sonoras utilizadas.

2.5.5.5 Fusão Prévia

A estratégia de fusão prévia (do inglês, early fusion) consiste em fundir as características no
nível dos vetores de características. Com isso, é possível explorar a correlação existente entre
características extraídas a partir de diferentes modos em uma fase inicial. Outra vantagem é o fato
de toda a análise posterior deve ser feita sobre um único vetor de características.

No entanto, a fusão prévia exige a representação das diversas características em um mesmo
formato, o que nem sempre é simples, devido a diferença na natureza dessas características. Além
disso, as características devem ser sincronizadas, tarefa que se torna mais complexa com o aumento
do número de características utilizadas.

Uma representação dessa estratégia pode ser vista na Figura 2.6. Inicialmente são escolhidas
N características para serem combinadas. Após serem combinadas, elas dão origem a um único
vetor de características, sobre o qual é feita a decisão da técnica, obtendo um resultado final.

Como benefícios, essa estratégia permite explorar a correlação entre as características em um
estágio inicial, facilitando tarefas posteriores. Outra vantagem é a utilização de um único vetor de
características (Atrey et al., 2010).

2.5.5.5 Fusão Tardia

A estratégia de fusão tardia (do inglês, late fusion), representada na Figura 2.8, por sua vez,
utiliza as diversas características inicialmente de maneira independente. Cada característica passa
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Figura 2.6: Estratégia de fusão prévia.

por um processo de decisão, representado na figura pelos elementos D1, D2 e DN , gerando
respectivamente as resposta R1, R2 e RN para cada uma delas. Em um segundo momento, as
respostas obtidas a partir da utilização individual das características passam por um processo de
decisão, dando origem ao resultado final da tarefa em questão.

Nessa abordagem, cada característica é tratada de forma independente, o que permite, por
exemplo, o uso de técnicas diferentes em cada uma das características, e possivelmente mais ade-
quadas a cada caso. Nessa estratégia não existe o problema da sincronização das características,
porém a correlação entre os vetores de características não é explorada, além de que a utilização de
métodos diferentes pode exigir maior tempo de processamento.

Outra vantagem dessa técnica em relação a fusão prévia é a escalabilidade, ou seja, a adição
de novas características pode ser feita de modo muito mais simples, em relação a fusão prévia,
dado que em geral, a representação das respostas tende a ser igual, o que facilita o processo de
fusão. Isso não ocorre na fusão prévia, já que as características que serão fundidas podem ser bem
diferentes.

Figura 2.7: Estratégia de fusão tardia.

2.5.5.5 Fusão Híbrida

Já a estratégia híbrida tenta se aproveitar das vantagens das outras duas estratégias, combinando
por exemplo, algumas características com a estratégia early fusion e combinando o resultado com
as demais usando a abordagem late fusion. Qualquer combinação entre as estratégias prévia e
tardia é considerada híbrida,

Essa estratégia pode ser vista na Figura 2.7, na qual as características de 1 a N − M são
combinadas usando a estratégia de fusão prévia gerando a característica combinada CC1, bem
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como as características de N −M + 1 até N , que geram a característica combinada CC2. Sobre
cada característica combinada, é tomada uma decisão D1 e D2 que geram as respostas parciais R1
e R2. Essas respostas então são combinadas com a estratégia de fusão tardia, gerando a resposta
final.

Essa estratégia pode ser adequada em um contexto que envolva o uso de muitas características,
as quais podem ser muito diferentes entre si. Nesse caso, características divergentes poderiam ser
combinadas usando fusão tardia e características semelhantes usando fusão prévia. Entretanto,
essa estratégia é computacionalmente mais custosa, pois a decisão não é tomada em um único
passo, pois exige dois ou mais níveis de decisão.

Figura 2.8: Estratégia de fusão híbrida.

2.6 Avaliação

Nesta seção serão apresentados dois tipos de medida: medidas de avaliação e medidas de
similaridade. Enquanto as primeiras são utilizadas para avaliar os resultados obtidos por uma
determinada técnica, as últimas são utilizadas para avaliar o quão semelhantes são dois elementos.
Elas são apresentadas respectivamente nas subseções 2.6.6 e 2.6.6

2.6.6 Medidas de Avaliação

As medidas de avaliação são importantes para métodos de recuperação de informação. Por
meio delas, é possível conhecer o quão eficiente o método utilizado é em relação à capacidade de
recuperar informações, e o quão corretas estão essas informações (Davis e Goadrich, 2006).

Duas medidas muito utilizadas para essa finalidade são a Precisão e Abrangência (do inglês,
Precision and Recall) (Rijsbergen, 1979; Hua et al., 2002). A Precisão avalia a proporção de termos
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corretos retornados pela pesquisa em relação aos termos extraídos. Um alto valor indica que dos
resultados retornados pela técnica, a maioria está correta. A Precisão é definida pela Equação 2.3,
na qual Vp representa o número de verdadeiros positivos, ou seja, o número de termos corretamente
identificados, e Fp o número de falsos positivos, termos identificados erroneamente.:

P =
Vp

Vp + Fp
(2.3)

A Abrangência por sua vez, avalia a proporção de termos corretos retornados em comparação
aos termos corretos existentes na base. Ou seja, um alto valor indica que a maioria dos termos
corretos foi encontrado. Formalmente são a Abrangência é definida pela Equação 2.4, na qual Vp
representa o número de verdadeiros positivos, e Fn o número de falsos negativos, ou seja, termos
que não foram identificados de modo incorreto:

A =
Vp

Vp + Fn
(2.4)

Outra medida comumente usada para avaliar a eficiência de métodos de recuperação é a F-

Measure.

A F-Measure é definida como a média harmônica da precisão e a da abrangência. A F1 é um
tipo de F-Measure e determina o mesmo peso para a Precisão e para a Abrangência (Rijsbergen,
1979). No contexto deste trabalho, essa é uma característica desejável, uma vez que ambas medidas
são igualmente importantes para avaliar uma técnica para detecção de cenas. O único modo de uma
determinada técnica apresentar um valor alto de F1 é ter uma alta precisão e uma alta abrangência
(Qi et al., 2003). Em outras palavras, a técnica tem que encontrar a maior parte das cenas reais, e a
maioria das cenas identificadas deve ser correta. A F1 é dada pela Equação 2.5 (Rijsbergen, 1979),
na qual P é a Precisão, e A é a Abrangência.

F1 =
2× P × A
P + A

(2.5)

Considerando o contexto de avaliação de um segmentador de cenas de vídeo, percebe-se que
essas medidas podem ser aplicadas para avaliar sua eficiência. Para isso, deve-se considerar cada
fronteira entre cenas apontada corretamente pelo segmentador como sendo um Vp. De maneira
análoga, cada fronteira apontada erroneamente deve ser encarada como um Fp. Já cada fronteira
real não identificada pela técnica é um Fn. Sendo assim, pode-se utilizar as medidas apresentadas
para a avaliação de um segmentador de vídeo tal qual em (Mitrovic et al., 2010; Kumar et al.,
2011).
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2.6.6 Medidas de Similaridade

As medidas de similaridade estão presentes em diversas áreas do conhecimento humano, tais
como matemática, física e biologia. O objetivo delas é permitir a comparação de algum tipo de
dado ou padrão (Cha, 2007). Essa característica permite identificar elementos semelhantes.

Formalmente, uma medida de similaridade tem como principal característica avaliar o quão
semelhantes são dois elementos. De maneira oposta, funções de distância, ou medidas de dissimi-
laridade, são caracterizadas por avaliar o nível de diferença entre dois elementos. Percebe-se que
elas têm naturezas opostas, e dada uma medida de similaridade MS e uma função de distância
FD, é possível estabelecer a seguinte relação:

MSi,j = 1− FDi,j, (2.6)

onde MSi,j é a similaridade entre os elementos i e j, e FDi,j é a distância entre eles, sendo que
FDi,j ≤ 1.

Algumas medidas frequentemente empregadas em trabalhos presentes na literatura são: Dis-
tância Euclideana, Distância do Valor Estatístico χ2, e Intersecção de Histogramas. Enquanto
as duas primeiras são funções de distância, a última é uma medida de similaridade. Elas serão
apresentadas a seguir, visto que podem ser usadas na elaboração dos dicionários visuais e dos
histogramas da técnica Bag of Visual Words.

A Distância Euclideana faz parte da família de distâncias Minkowski (Wilson e Martinez,
1997), denominada Lp. Essa família de distâncias é geralmente empregada em espaços vetori-
ais. Para um espaço ser denominado vetorial, é necessário que os objetos de um determinado
domínio D sejam representados por valores numéricos estruturados em vetores.

Supondo um espaço vetorial com dimensão n, dois objetos podem ser representados por dois
vetores com n coordenadas de valores reais, sendo respectivamente X = (x1, x2, ..., xn) e Y =

(y1, y2, ..., yn). Nessa situação, a família de distâncias Lp entre eles é definida pela Equação 2.9.

Lp(X, Y ) = p

√√√√ n∑
i=1

|xi − yi|p (2.7)

A distância Euclideana, também chamada de Distância L2 (Sinha e Shukla, 2013; Patil e Tal-
bar, 2012), pode ser calculada para dois pontos X = (x1, x2) e Y = (y1, y2) de acordo com a
Equação 2.8:

De(X, Y ) =
√
(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2 (2.8)

Essa equação pode ser generalizada para pontos com mais de duas dimensões (ou vetores), como
por exemplo X = (x1, x2, ..., xn) e Y = (y1, y2, ..., yn), com dimensão dois, por meio da Equa-
ção 2.9 (Patil e Talbar, 2012):

De(a, b) =
√

(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2 + ...(xn − yn) (2.9)
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ou de forma simplificada, pela Equação 2.10, que está de acordo com a Equação 2.7:

De(a, b) =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2 (2.10)

Por se tratar de uma distância, quanto maior for o valor resultante, menos similares são os
vetores. Por essa razão, a Distância Euclidiana é chamada de medida de dissimilaridade. Essa
distância têm sido utilizada em diversos trabalhos para a comparaçao de histogramas gerados pela
técnica Bag of Visual Words, apresentando bons resultados (Sivic e Zisserman, 2003; Yang et al.,
2010; Wang et al., 2011), fator que motivou a sua escolha neste trabalho. Além disso, essa distância
é uma das mais utilizadas da família de distâncias Lp.

A Distância do Valor Estatístico χ2 é calculada pela somatória da divisão da diferença ao
quadrado entre cada frequencia observada e teórica para cada resultado possível pela frequencia
teórica. Formalmente é dada pela Equação 2.11:

Dχ2(X, Y ) =
n∑
i=1

(yi −mi)
2

mi

(2.11)

Segundo Bugatti (2008), essa distância valoriza as discrepâncias entre dois vetores de carac-
terísticas comparados, e mensura quão improvável é a distribuição, sendo muito adequada para
a comparação de histogramas, um dos fatores que motivou sua escolha. Sua natureza estatística,
diferente da família Lp, também favoreceu seu uso neste trabalho. Para efeitos de simplicidade,
em todo o restante do texto, essa distância será denominada distância χ2.

A intersecção de histogramas, proposta em (Swain e Ballard, 1991), é uma técnica desenvol-
vida para a indexação de cores, com o objetivo de reconhecer objetos. Apesar de originalmente
ser aplicada somente em histogramas de cores, outros tipos de histograma tem sido utilizados em
conjunto com essa técnica, e ela tem sido utilizada em diversos trabalhos de segmentação de vídeo
com bastante sucesso (Ngo et al., 2000; Zhai e Shah, 2005a; Chen et al., 2008). Essa medida avalia
a similaridade entre dois histogramas, sendo capaz de tratar mesmo mudanças de escala.

Dados dois histogramas A e B, com m partições, a intersecção de histogramas Hi entre eles é
dada pela Equação 2.12:

Hi(h1, h2) =
m∑
i=1

min(h1i, h2i) (2.12)

2.7 Considerações Finais

Nesse capítulo foram apresentados alguns conceitos importantes para a compreensão deste
trabalho como descritores de características, medidas de similaridade e de avaliação. Além disso,
foi explicitada a relação entre esses conceitos.
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A técnica Bag of Visual Words foi apresentada e foi ressaltada sua capacidade de capturar a
semântica latente presente em imagens, o que reforça a premissa de utilizá-la para a segmentação
de vídeo. Alguns problemas dessa técnica também foram discutidos.

Uma revisão da literatura foi realizada sobre segmentação de vídeo em cenas, apresentando a
evolução e o estado da arte dessa área. Algumas lacunas foram expostas, em especial a dependência
de bases de teste, dependência do domínio de vídeo, não-tratamento de segmentos semanticamente
complexos. Essas limitações inspiraram a elaboração do presente trabalho, que visa tratar algumas
dessas lacunas. No Capítulo 3 a técnica desenvolvida é descrita, com argumentação sobre as
decisões tomadas. Também são apresentados os passos necessários para a sua utilização.
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CAPÍTULO

3
Segmentação em Cenas Baseada em

Bag of Visual Words Multimodal

Neste capítulo será apresentada a técnica multimodal de segmentação de vídeo baseada em
Bag of Visual Words desenvolvida neste trabalho. Essa técnica faz uso de características visuais
(seção 3.1), sonoras (seção 3.2) e combina seus resultados (seção 3.3) utilizando fusão tardia,
gerando os resultados finais da segmentação. Cada parte da técnica será apresentada na seção
correspondente, onde serão discutidos seus detalhes.

3.1 Segmentação em Cenas com Descritores Visuais

A parte visual de vídeos tem sido utilizada em diversos trabalhos de detecção de cenas em
vídeos (Mohanta et al., 2010). Esse fato pode ser explicado pela capacidade da parte visual de
transmitir uma grande parte da semântica latente presente em um vídeo, comprovada em vários
trabalhos (Fabro e Böszörmenyi, 2013; Coimbra, 2011; Iurgel et al., 2001).

Várias abordagens puramente visuais para a detecção de cenas têm sido propostas, como (Tapu
e Zaharia, 2012; Bredin, 2012; Zhai e Shah, 2005b). Uma das lacunas dessas abordagens é o fato
de considerarem somente aspectos como similaridade visual e quantidade de movimento como
modo de segmentar cenas, sem levar em conta a semântica envolvida.

Visando superar essa limitação, uma das abordagens que se destaca é o uso de descritores vi-
suais (Mohanta et al., 2010). A literatura apresenta trabalhos que utilizam diferentes descritores
visuais como SIFT (Lowe, 1999, 2004), SURF (Bay et al., 2006, 2008) e MSER (Maximally Stable
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Extremal Regions)(Matas et al., 2002). Em comum, esses descritores tem a capacidade de repre-
sentar as imagens de um modo compacto. Essa representação compacta das imagens é explorada
por técnicas como a Bag of Visual Words, que, como mencionado anteriormente, é capaz de ex-
trair a semântica latente das imagens, por meio da utilização de descritores visuais. No contexto
da segmentação de vídeos em cenas, essa propriedade pode ser muito útil, uma vez que tomadas
pertencentes a uma mesma cena tendem a preservar alguns elementos visuais, tais como atores ou
objetos (Kumar et al., 2011).

Portanto, a tarefa de segmentar um vídeo em cenas pode ser vista como o ato de agrupar toma-
das subsequentes semanticamente relacionadas (Rui et al., 1999; Cour et al., 2008). No entanto, a
técnica Bag of Visual Words foi proposta originalmente com o intuito de representar imagens por
meio de histogramas de palavras visuais, e não tomadas. Sendo assim, é necessária a definição
de uma representação adequada para a tomada, capaz de capturar a semântica latente da tomada,
assim como é feito para uma imagem.

Com essa representação, passa a ser possível identificar as tomadas semanticamente semelhan-
tes e agrupá-las. Uma possível abordagem, seria representar a tomada com o conjunto de histogra-
mas de palavras visuais de todos os quadros presentes na tomada. Para isso, seria necessário aplicar
a técnica Bag of Visual Words para todo os quadros de um vídeo, tarefa computacionalmente cara,
uma vez que um vídeo pode ter um grande número de quadros.

Para contornar esse problema, uma possibilidade é selecionar um conjunto reduzido de qua-
dros de cada tomada capaz de representá-la adequadamente. Essa abordagem é denominada sele-
ção automática de quadros-chave, e várias soluções deste problema foram propostas na literatura.
Algumas das mais simples são a utilização do primeiro, último ou quadro mediano da tomada, ou
mesmo uma combinação deles (Rui et al., 1998). Outra abordagem, proposta em (Doulamis et
al., 2000), é o cálculo do fluxo ótico, seguido da detecção de mínimos locais de uma determinada
medida de movimento. Os mínimos locais indicam os quadro-chave. Truong e Venkatesh (2007)
apresentam uma extensa revisão bibliográfica de técnicas de seleção automática de quadros-chave.

Neste trabalho, optou-se pela utilização da técnica de seleção de quadros-chave descrita na se-
ção 3.1.1, que apresenta algumas características interessantes, como utilização de número váriavel
de quadros-chave para cada tomada, e determinação automática desse número.

Após a seleção dos quadros representativos de cada tomada, descritores visuais são extraídos de
cada quadro, e a ténica Bag of Visual Words é aplicada para computar um histograma representante
de cada tomada, que é dado pela soma das palavras visuais presentes em cada um dos quadros-
chave. Cada histograma é suavizado e os cortes de cena são detectados. Esses dois passos são
detalhados na seção 3.1.1.

3.1.1 Detecção de Quadros-Chave

A seleção de quadros-chave de uma tomada envolve a escolha de um número potencialmente
bem menor de quadros que compõem a tomada, mas que consigam representá-la mesmo assim.
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Essa atividade permite uma representação compacta da tomada, sem que, no entanto ela perca sua
representatividade. A representação compacta da tomada oferece entre outros benefícios a redução
do custo computacional da análise da tomada, bem como do espaço necessário para armazená-la
(Pimentel Filho et al., 2008).

Existem várias abordagens para a seleção de quadros-chave, que variam desde a seleção de um
único quadro, como por exemplo, o primeiro, ou o do meio, até técnicas que selecionam números
diferentes de quadros-chave, de acordo com cada tomada. Nesse trabalho, optou-se pelo método
proposto em (Chasanis et al., 2008). Esse método foi escolhido por determinar automaticamente
o número de quadros-chave necessários para representar cada tomada, e por apresentar altas taxas
de similaridade média e SRD (Shot Reconstruction Degree) (Chasanis et al., 2008), superiores a
outros métodos de seleção de quadros-chave.

Esse método tem como pressuposto que as tomadas já foram previamente segmentadas, ou
seja, foi realizada uma definição de quais quadros fazem parte de cada tomada do vídeo. Uma
base com a segmentação de todos os filmes utilizados neste trabalho foi gerada, e será discutida no
Capítulo 4.

É importante destacar, que o método aqui apresentado não tem como objetivo segmentar um
vídeo em tomadas, mas sim determinar os quadros-chave de uma determinada tomada. Para re-
alizar essa atividade, o método escolhido utiliza histogramas HSV normalizados, com dezesseis
partições, sendo oito para a matiz, quatro para a saturação e quatro para o valor (brilho). Uma
representação do método é ilustrada na Figura 3.1.

Figura 3.1: Método para detecção de quadros-chave de uma tomada.

Nessa figura, os retângulos azuis na parte superior representam os N quadros de uma determi-
nada tomada. Para cada um desses quadros, são computados histogramas HSV, representados pelos
retângulos verdes da figura. O algoritmo de agrupamento espectral (Ng et al., 2001) é então apli-
cado sobre esse conjunto de histogramas HSV. Além desse algoritmo determinar automaticamente
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o número k de grupos, ainda ele apresenta desempenho melhor em relação a outros algoritmos de
agrupamento, como K-Means (Ng et al., 2001).

Na Figura 3.1, os grupos encontrados estão circulados em vermelho. Sendo assim, para o exem-
plo dessa figura, foram encontrados três grupos, sendo dois grupos constituídos de três elementos,
e um grupo com apenas um elemento.

Para cada grupo encontrado, é selecionado o medóide, que é definido como o quadro que
apresenta a maior similaridade média para os demais componentes do grupo (Struyf et al., 1997).
Essa característica é importante na determinação de quadros-chave, já que esses são representantes
da tomada, e como tal devem ser parecidos com os demais quadros que representam. Por isso,
o medóide de cada grupo é denominado quadro-chave da tomada. Na Figura 3.1 os medóides
são representados por retângulos laranja. Como para cada tomada, o algoritmo de agrupamento
espectral encontra um ou mais grupos, o conjunto de quadros-chave obtidos é a representação
compacta da tomada.

Após essa breve descrição do método, será apresentada a seguir uma definição formal do
mesmo. Supondo a existência de um conjunto S = s1, s2, ..., sN com N quadros em uma deter-
minada tomada, e considerando que serão determinados K quadros-chave, sendo K determinado
automaticamente (detalhes desse procedimento serão discutidos mais adiante), os passos desse
algoritmo de seleção de quadros-chave são apresentados abaixo:

1. Computar a matriz de similaridade A e RN×N , sendo ai,j a similaridade entre o quadro i e o
quadro j.

2. Definir a matriz diagonal D, tal que cada elemento di,i é a soma dos elementos da linha i da
matriz A.

3. Obter a matriz Laplaciana L, tal que:

L = I −D− 1
2 .AD− 1

2 (3.1)

4. Encontrar os K principais autovetores X , com dimensões N ×K , tal que:

X = [x1, x2, ..., xK ] (3.2)

5. Normalizar cada linha da matriz X para ter o tamanho unitário e formar a matriz Y tal que:

yij =
xij∑
j(x

2
ij)

1
2

(3.3)

6. Agrupar as linhas de Y em K grupos usando o algoritmo K-Means.

7. Determinar que o quadro i faz parte do grupo j se, e somente se, a linha i da matriz Y for
designada ao grupo j.
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8. Para cada grupo, determinar o medoide do grupo, tal que a similaridade média dele em
relação aos demais componentes do grupo seja a maior. O quadro representado pelo medoide
é escolhido como um dos quadros-chave da respectiva tomada.

É importante ressaltar o modo pelo qual o número K é determinado no passo 4. São con-
siderados os primeiros K autovalores ordenados de forma decrescente que são maiores que um
determinado limiar. Segundo Chasanis et al. (2008), o valor do autovalor λK+1 representa a me-
lhoria que a adição do grupo K + 1 proporciona no critério de otimização da solução. Portanto,
quanto menor esse incremento, menos significativa é a utilização de mais um grupo, ou seja, de
mais um quadro-chave.

Sendo assim, a utilização de um limiar impede que sejam adicionados quadros-chave que pro-
moverão uma melhoria insignificante ou desprezível. No caso deste trabalho, foi utilizado o limiar
0,05, que segundo Chasanis et al. (2008) apresenta bons resultados. Limiares na faixa de 0,01 até
0,10 foram testados, e o limiar 0,05 se confirmou como o melhor limiar.

Também se faz necessário informar que a similaridade entre dois quadros computada no passo
1 é definida utilizando a distância Euclideana entre os histogramas normalizados HSV dos quadros
da tomada. Supondo que o conjunto de histogramas normalizados de uma tomada sejam dados pela
Equação 3.4:

H = H1, H2, ..., HN (3.4)

na qual Hi representa o histograma normalizado do quadro i, então o elemento a(i, j) é com-
putado pela Equação 3.5:

ai,j = 1−
√ ∑

hεbins

(Hi(h)−Hj(h))2 (3.5)

Chasanis et al. (2008) reporta que esse método apresenta alta precisão em representar tomadas,
e é capaz de definir automaticamente o número de quadros-chave para a tomada, duas propriedades
interessantes para a técnica proposta.

3.1.1 Detecção de Cortes de Cenas

A técnica para a detecção de cortes de cenas, proposta em (Lopes e Goularte, 2013), tem como
entrada as tomadas, previamente segmentadas, representadas pelos seus quadros-chave, que são
determinados com a utilização do método apresentado na seção 3.1.1.

A partir de cada quadro-chave, são extraídos vetores de características visuais, com a utili-
zação de algum descritor visual. Neste trabalho, são utilizados os descritores SIFT e SURF, e
seus resultados são discutidos na seção 4.3. Essa situação é retratada na Figura 3.2, onde para
cada quadro-chave (retângulos laranja) das T tomadas de um determinado vídeo, são extraídos
conjuntos de vetores de características, representados pelos círculos vermelhos.
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Figura 3.2: Extração de vetores de características visuais dos quadros-chave de uma tomada.

O total de descritores extraídos a partir de todos os quadros-chave de todas as tomadas per-
tencentes a um determinado vídeo formam a base que vai ser utilizada pela técnica Bag of Visual

Words. Essa técnica é a responsável pela geração de um vocabulário de palavras visuais, conforme
ilustrado na Figura 3.3. Nessa figura, os vetores de características visuais extraídos são representa-
dos pelos círculos vermelhos. Após a utilização de um algoritmo de agrupamento, são encontrados
grupos de vetores, e para cada grupo é encontrado o centróide, conforme explicado anteriormente.
Na Figura 3.3 esses centróides são representados pelo triângulo verde, losango rosa, quadrado azul
e hexágono amarelo. Esses centróides são escolhidos como as palavras visuais que compõem o
vocabulário de palavras visuais.

Figura 3.3: Geração do vocabulário de palavras visuais.

Com o vocabulário gerado, é possível definir um histograma para representar cada tomada. Isso
é realizado aproximando cada vetor de características extraído dos quadros-chave de uma tomada
pela palavra visual mais próxima, segundo uma medida de distância. Desse modo, é gerado um
histograma com a quantidade de ocorrências das palavras do vocabulário na tomada.

Embora os histogramas gerados pela técnica Bag of Visual Words possam preservar a semân-
tica presente em tomadas similares visualmente, há situações nas quais tomadas consecutivas são
visualmente diferentes, contudo fazem parte da mesma cena.
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Um exemplo é uma cena que apresente o diálogo por telefone de dois personagens. Eles
podem estar em lugares completamente diferentes, o que fará com que os histogramas das tomadas
em que aparecem sejam bem diferentes, porém estarão intercalados. Nesse caso, uma técnica
puramente visual possivelmente detectaria falsamente diversas cenas, ao invés de uma única cena,
que apresenta tomadas visualmente diferentes, porém semanticamente relacionadas.

Uma situação análoga pode ser vista na Figura 3.4. Nessa figura, cada imagem é um quadro-
chave de cada tomada de uma cena retirada do filme 60 segundos, na qual ocorre um diálogo
por rádio entre os ladrões do filme. Nessa cena, os ladrões estão em locais distintos, e visualmente
bem diferentes. As tomadas estão intercaladas, e pode-se perceber que as tomadas quatro e sete (da
esquerda para a direita e de cima para baixo) são visuamente bem diferentes das demais, contudo
fazem parte da mesma cena.

Seria adequado ter um modelo capaz de representar a influência de tomadas vizinhas (tem-
poralmente) em uma determinada tomada. Nesse modelo tomadas mais próximas exercem uma
influência maior do que tomadas mais distantes.

Na Figura 3.5 temos a representação desse modelo. Nessa figura, a tomada analisada encontra-
se representada pelo retângulo verde no centro da imagem. As tomadas mais próximas apresentam
maior influência nessa tomada, e por isso estão representadas em um tom de azul mais escuro.
As demais tomadas, quanto mais distantes temporalmente da tomada analisada, apresentam menor
influência e portanto são representadas em um tom de azul mais fraco.

No domínio de textos, a ideia de elementos vizinhos ou próximos influenciarem cada elemento
tem sido investigada com a utilização de um kernel local de suavização (Lebanon et al., 2007).
Esse kernel é responsável por determinar quanto uma palavra interfere nas palavras vizinhas.

No domínio dos vídeos, é possível aplicar uma ideia semelhante (Chasanis et al., 2009). Nessa
situação, as palavras do texto podem ser vistas como as tomadas de um vídeo, e os parágrafos
como cenas, uma vez que assim como cada parágrafo é um pedaço do assunto de todo o texto, as
cenas representam um dos assuntos tratados por um vídeo.

Os histogramas normalizados das tomadas podem ser suavizados com o uso de um kernel gaus-
siano. Dada uma tomada t, seu histograma suavizado HS é computado a partir de seu histograma
normalizado Ht de acordo com a Equação 3.6:

HSt =
N∑
n=1

Ht−n.Kσ(t− n), (3.6)

Onde K é um kernel gaussiano (Evangelista et al., 2007), com média zero, e desvio-padrão σ, e N
é o número de tomadas. O número de histogramas de tomadas vizinhas que serão utilizados para
computar o histograma suavizado depende do valor σ, portanto, ajustando esse valor é possível
determinar esse número.

O valor σ determina o nível de preservação da informação contextual. Quanto maior ele for,
maior o número de histogramas de tomadas utilizados, e consequentemente haverá um agrupa-
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Figura 3.4: Quadros-chave de tomadas de cena do filme 60 Segundos.

Figura 3.5: Grau de influência das tomadas vizinhas em uma determinada tomada.

mento de tomadas maior em uma cena, pois mais parecidos serão esses histogramas, devido a
influência dos histogramas vizinhos. Uma faixa de valores inteiros, variando de quatro a doze fo-
ram utilizados, sendo que o valor oito apresentou os melhores resultados, e por isso foi utilizado
nos experimentos.

Para determinar as fronteiras das cenas o seguinte procedimento é adotado. Para cada tomada,
encontra-se a distância Euclideana entre seu histograma suavizado e o histograma suavizado da
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tomada seguinte (temporalmente). Essa sequencia de valores pode ser vista como uma função
y = f(x), onde y é a distância entre a tomada x e a tomada x+ 1.

Os máximos locais da função y são encontrados, e determinam o corte de uma cena entre a
tomada x e a tomada x+1. Essa situação pode ser vista na Figura 3.6, cuja função f foi feita com
base na segmentação do vídeo Era do Gelo.

Figura 3.6: Variação da distância entre tomadas subsequentes e determinação de cortes de cenas.

3.2 Segmentação em Cenas com Descritores Sonoros

Descritores de áudio tem sido utilizados em diversos trabalhos que tratam problemas como
identificação do falante (Hasan e Jamil, 2004), detecção de trechos de áudio falados e não-falados
(Bachu e Kopparthi, 2008), recuperação de áudio e música baseada em conteúdo (Foote, 1997),
detecção de cópia de vídeo (Liu et al., 2010), entre outros. Três dos descritores de áudio mais co-
mumente utilizados são MFCC (Mel-Frequency Cepstrum Coefficients), LPCC (Linear Prediction

Cepstral Coefficients) e Chroma (Giannakopoulos et al., 2010).

A capacidade desses descritores de representar o áudio é muito útil para a resolução de muitos
problemas, como os mencionados. Essa capacidade pode ser utilizada para detectar cenas em ca-
sos como o ilustrado na 3.7. Nessa figura são apresentadas seis imagens, que são quadros-chave
de tomadas do filme Uma Mente Brilhante. As três primeiras tomadas na parte superior compõem
uma cena em que John e Alicia conversam sobre a possibilidade de John fazer as tarefas domés-
ticas. Nas outras três tomadas, Alicia questiona John por achar estranho ele dizer que lixeiros
trabalham a noite. Apesar das tomadas serem visualmente muito parecidas, inclusive ocorrendo
no mesmo espaço físico e com os mesmos atores, em termos sonoros elas são razoavelmente dife-
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Figura 3.7: Quadros-chaves de tomadas de cena do filme Uma Mente Brilhante.

rentes, pois o diálogo cessa, e Alicia lava as louças, fazendo um barulho característico, e após um
tempo recomeça o conversa, mudando o assunto.

Muitos trabalhos nas áreas de segmentação de áudio e vídeo fazem uso desses descritores
Sundaram e Chang (2000). Entretanto, em geral, esses trabalhos propõem a utilização de uma
base de treinamento para detectar alguns tipos de eventos, ou determinar regras para classificar
as cenas. Por esse motivo, em geral, a precisão e a abrangência dessas técnicas tende a cair sse
utilizada com vídeos ou áudios muito diferentes daqueles presentes na base. Por isso, utilizar uma
técnica que não dependa de treinamento prévio é uma boa abordagem. Nesse trabalho, a técnica
apresentada na seção 3.1 foi adaptada para usar descritores de áudio. Algumas adaptações foram
necessárias e serão discutidas na seção 3.2.2.

3.2.2 Ajustes para os Descritores de Áudio

Como foi visto na seção 3.1, um descritor visual de características é aplicados à cada quadro-
chave de um vídeo. O descritor de caracteristicas detecta vários pontos de interesse em cada
quadro-chave, e cada um desses pontos é descrito, dando origem a um vetor de características
visuais. Portanto, um quadro-chave é descrito por um conjunto de vetores de características.

No caso do áudio, a situação é um pouco diferente. Um segmento de áudio pode ser amostrado
com um período T arbitrário. Com isso, são geradas N amostras de áudio. O descritor de áudio
atua sobre um subconjunto dessas amostras, gerando um único vetor de características sonoras,
que é uma representação bastante compacta do áudio. Essa situação é representada na Figura 3.8.
Nessa figura estão representados as N amostras de um determinado segmento de vídeo. Esse con-
junto está dividido em três subconjuntos comM amostras cada. Para cada um desses subconjuntos,
é aplicado um descritor de características sonoras, gerando um vetor de características sonoras.
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Figura 3.8: Aplicação de descritores sonoros sobre subconjuntos de amostras de áudio.

Com o objetivo de criar uma representação, a qual denominaremos “quadro de áudio”, que seja
semelhante aos quadros de vídeo, pode-se dividir o intervalo entre dois quadros de vídeo em p

partes, de modo que existirão p vetores de características para representar esse “quadro de áudio”,
que corresponde a um quadro de vídeo.

Desse modo, cada quadro de áudio será representado por mais de um vetor de características,
assim como o quadro de vídeo, sendo possível, portanto, aplicar a mesma técnica da seção 3.1.
Detalhes de como esses ajustes foram realizados encontram-se na 3.2.2.

3.2.2 Técnica de Detecção de Cenas Adaptada para Descritores de
Áudio

Para a técnica de áudio foram selecionados os descritores de áudio MFCC e LPCC. Esses
descritores têm sido utilizados com sucesso em tarefas de reconhecimento de falante (Hasan e
Jamil, 2004). Para utilizar esses descritores, primeiro são gerados arquivos WAVE (WAVEform

Audio File Format) dos vídeos da base com a ferramenta FFMPEG 1, com uma taxa de amostragem
de 44100 Hz.

A ferramenta MARSYAS 2 foi utilizada para computar os descritores de áudio. Esses des-
critores foram computados usando janelas não-sobrepostas com 256 amostras. Como os vídeos
apresentam 24 quadros por segundo, existirão cerca de 1837 amostras de áudio entre cada quadro
de vídeo. Como para cada 256 amostras, é calculado um vetor de características sonoras, existirão
7 vetores de caracteristicas para representar cada quadro de áudio. Essa situação é ilustrada na
Figura 3.9.

Nessa figura, os retângulos azuis representam os quadros de um determinado vídeo. No inter-
valo entre eles, são computadas 7 amostras de áudio, representadas pelos retângulos laranja, que
são utilizadas para representar um quadro de áudio.

1https://www.ffmpeg.org
2http://marsyas.info
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Figura 3.9: Variação da distância entre tomadas subsequentes e determinação de cortes de cenas.

Diferentemente da técnica visual, todos os quadros de áudio são utilizados, em vez de uma
seleção de quadros-chave (Lopes e Goularte, 2013). Desse modo, o número de descritores sonoros
utilizados para representar uma tomada aumenta, bem como sua capacidade de representá-la.

Uma vez obtida a representação da tomada, a técnica Bag of Visual Words é aplicada do mesmo
modo que foi realizado para a parte visual, gerando um vocabulário de palavras sonoras, e cada
tomada é representada por um histograma que representa o número de ocorrências de cada palavra
do vocabulário encontrada na tomada. Com essa representação compacta da tomada, é aplicada a
técnica descrita na seção 3.1.1, gerando uma resposta com a segmentação do vídeo em cenas.

3.3 Técnica de Segmentação em Cenas com Fusão Tar-

dia

Nas seções 3.1 e 3.2 foram apresentadas duas técnicas de segmentação de vídeos em cenas,
sendo a primeira uma técnica que utiliza descritores de características visuais e a segunda descri-
tores de características sonoras.

Ambas as técnicas, individualmente, apresentam algumas dificuldades na detecção de cenas.
As principais são a detecção de falsos positivos, e a não-detecção de cortes verdadeiros.

A detecção de falsos positivos ocorre quando a técnica detecta um corte de cena que não existe
na segmentação manual, a qual é admitida como a segmentação correta do filme. A detecção de
falsos positivos pode ocorrer basicamente por dois motivos. O primeiro é a detecção de um corte
verdadeiro, porém deslocado por algumas tomadas, o que causa um falso positivo. Outro motivo
é quando existe uma diferença considerável na mídia utilizada pela técnica entre duas tomadas.
Nesse caso, a técnica considera que houve uma mudança de semântica entre as tomadas, o que
caracteriza um corte de cena. No entanto, pode ocorrer que mesmo com essa diferença, não tenha
havido realmente uma mudança de semântica entre as tomadas, não existindo assim um corte
verdadeiro. Um exemplo é apresentado na Figura 3.4. Conforme discutido na seção 3.1.1, apesar
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da diferença visual entre as tomadas, uma vez que os personagens estão em locais distintos, o
assunto tratado é o mesmo.

Já a não-detecção de cortes verdadeiros pode ocorrer, por exemplo, quando a mídia utilizada
pela técnica realmente não apresenta diferenças consideráveis entre as cenas. Sendo assim, a
técnica falha em capturar a mudança da semântica, a qual nesses casos, só pode ser determinada
com a análise de outras mídias presentes no vídeo. A Figura 2.2, discutida na seção 2.2, demonstra
um caso no qual isso ocorre. Apesar de não haver grandes diferenças entre as tomadas, o assunto
muda, caracterizando um corte de cenas.

Por essas características intrínsecas das técnicas, passar a ser interessante considerar a utiliza-
ção de mais de uma mídia presente no vídeo. Esse é o princípio da multimodalidade. A utilização
de multimodalidade abre a possibilidade de encontrar corretamente cenas em um segmento se-
manticamente complexo, como o apresentado na Figura 3.10. Nessa figura, é apresentado um
segmento um pouco mais extenso que o da figura Figura 3.7. É possível ver mais três quadros-
chave, que representam três tomadas. O último deles mostra Alicia e John deitados em seu quarto,
após a conversa na cozinha. Nesse segmento existem três cenas, sendo a primeira representada
pelas três primeiras tomadas, a segunda pelas 5 tomadas seguintes e a terceira representada pela
última tomada. O corte entre as duas primeiras cenas pode ser feito pela parte sonora, conforme
apresentado na seção 3.2. Já o corte entre a segunda e a terceira cena pode ser determinado pela
parte visual. A parte sonora teria dificuldades em encontrar esse corte, dado que são os mesmos
atores conversando, portanto, sem grandes alterações na parte sonora.

Para explorar a multimodalidade, em especial as mídias visual e sonora, é necessária a utiliza-
ção de alguma estratégia capaz de realizar a fusão de características dessas duas mídias, conforme
discutido na seção 2.5.

Essencialmente há três possíveis modos de fazer a fusão de características: fusão prévia, fusão
tardia e a fusão híbrida. No primeiro modo, as características são combinadas em um estado
inicial, para que a correlação entre elas possa ser explorada. Uma dificuldade nessa abordagem
é a sincronização das características (Atrey et al., 2010). A segunda abordagem é a fusão tardia,
que consiste em combinar decisões locais, baseadas nas caracaterísticas individuais, de modo a
produzir uma decisão final (Atrey et al., 2010). A terceira abordagem é alguma combinação entre
as duas primeiras abordagens.

Neste trabalho, a fusão tardia foi a abordagem selecionada para combinar os resultados das
técnicas visual e sonora. A decisão final da técnica multimodal segue as seguintes regras: 1)
Se dois cortes de cenas detectados respectivamente pelo vídeo e pelo áudio, estão a menos de 3
tomadas de distância, eles são fundidos em um único corte, que é dado pela média entre eles; 2)
Caso contrário, cada corte é mantido.

Com essa abordagem, falsos positivos da técnica visual e sonora podem ser fusionados em um
único corte, o que diminui o número total de falsos positivos. Além disso, em algumas situações,
essa fusão pode gerar verdadeiros positivos, quando a média entre eles fica correta. Por outro lado,
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Figura 3.10: Segmento semanticamente complexo no filme Uma Mente Brilhante.

positivos verdadeiros distantes provenientes da duas técnicas serão mantidos, aumentando seu nú-
mero em relação as técnicas individuais, o que melhora a abrangência da técnica. O problema é
que falsos positivos distantes também serão mantidos, o que pode afetar a precisão da técnica. A
análise da técnica é apresentada no Capítulo 4.

Um importante ponto sobre a técnica desenvolvida, é que ela visa estabelecer a relação semân-
tica entre duas cenas, por meio da semântica latente dessas tomadas. Em outras palavras, a técnica
não é capaz de detectar a semântica existente na tomada, por exemplo identificando que o assunto
é futebol, mas ela consegue identificar tomadas que apresentem um mesmo tema ou assunto.
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CAPÍTULO

4
Experimentos e Resultados

Neste capítulo serão descritos os experimentos (seções 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7) que foram realizados
e seus respectivos resultados. Também será discutido o ambiente (seção 4.2) no qual foram reali-
zados os testes, bem como a formação das bases de segmentação em cenas e tomadas que foram
desenvolvidas (seção 4.1).

4.1 Formação das Bases de Segmentação em Tomadas

e Cenas

A definição de cena utilizada nesse trabalho apresenta algumas diferenças em relação as defi-
nições comumente encontradas na literatura. Com isso, surgem alguns desafios extras. O primeiro
deles é a escolha de uma base de vídeos adequadas para a realização dos experimentos. Uma base
de vídeos bastante utilizada é a TRECVID 1. No entanto, essa base é composta de vídeos de curta
duração, com poucas cenas, e pouquíssimos segmentos semanticamente complexos, o que torna
sua utilização inviável para os experimentos.

Como outras bases analisadas também utilizam conceitos de cenas diferentes, não foi possível
utilizá-las nesse trabalho. A ausência de bases de vídeo adequadas é um problema já conhecido
(Hu et al., 2011; Money e Agius, 2008). Por essa razão, uma nova base de vídeos segmentados
manualmente em cenas, que utiliza a definição de cenas aqui apresentada, e considera segmen-
tos semanticamente complexos, foi desenvolvida. Uma coleção de filmes conhecidos, e com um
número considerável de segmentos semanticamente complexos, foi selecionada para compor essa

1http://trecvid.nist.gov/
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base, que será referenciada como BFSSC (Base de Filmes com Segmentos Semanticamente Com-
plexos).

Um observador humano determinou manualmente os quadros iniciais e finais de cada tomada
dos filmes. Depois, foram determinadas as tomadas iniciais e finais de cada cena dos filmes.
As tomadas finais de cada cena são chamadas de corte de cena, ou seja, indicam que ocorreu o
término de uma cena e o começo de uma nova cena. Esses cortes de cena detectados manualmente
são admitidos como verdadeiros, e são chamados de groundtruth.

Essa atividade é manual e bem custosa, uma vez que a definição precisa dos cortes de tomada,
e de cenas envolve assistir cada trecho de um determinado filme, as vezes mais de uma vez, para
encontrar o correspondente (quadro ou tomada). Além disso, a anotação do início e fim de cada
segmento tem que ser feita com cuidado para evitar erros. Com isso, várias horas são necessárias
para a segmentação correta de um vídeo, atividade que em geral não é realizada de uma única vez,
sendo feita em partes.

As medidas de avaliação apresentadas na seção 2.6 foram empregadas considerando como
verdadeiros positivos um corte de cena detectado com até três tomadas de distância da tomada
verdadeira. Com isso, forma-se uma janela com sete tomadas, centralizada na tomada verdadeira
segundo o groundtruth. Se a técnica detectar alguma dessas tomadas como um corte de cena,
esse corte é admitido como verdadeiro. Essa abordagem é utilizada em (Hanjalic et al., 1999a), e
deve-se ao fato de que existem casos em que as tomadas finais de uma determinada cena podem
apresentar maior similaridade com as tomadas iniciais da cena seguinte, o que pode causar uma
detecção de cena pela técnica antes da fronteira real. Do mesmo modo, se as tomadas iniciais da
cena seguinte apresentarem maior similaridade com as tomadas finais da cena avaliada, a fronteira
detectada pode ser posterior a fronteira verdadeira.

Para compor a BFSSC foram selecionados os seguintes filmes: Uma Mente Brilhante, De Volta
para o Futuro, 60 Segundos, Era do Gelo e Piratas do Caribe. Os filmes selecionados pertencem
a diferentes gêneros, como drama, ação e aventura, e já foram utilizados em outros trabalhos de
segmentação de cenas encontrados na literatura. A duração em minutos, bem como o número de
tomadas e cenas para cada filme da BFSSC são apresentadas na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Filmes que compõem a BFSSC, com sua duração, número de tomadas e cenas.
Filme Duração Tomadas Cenas
Uma Mente Brilhante 135 1656 95
De Volta para o Futuro 116 1354 121
60 Segundos 117 2737 148
Era do Gelo 81 1384 64
Piratas do Caribe 133 2660 237
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4.2 Configurações do Ambiente de Testes

Os experimentos apresentados neste trabalho foram executados no laboratório do grupo de
Sistemas Web e Multimidia Interativos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
(ICMC). Nesse laboratório, foi utilizada uma máquina com as seguintes configurações:

• Procesador: Intel® CoreTM i7-3770 3.40GHz 8MB

• Memória RAM: 16Gb DDR3

• Tamanho do Disco: 1Tb

• Sistema Operacional: Linux

• Kernel do Sistema Operacional: Versão 2.6

• Distribuição: Ubuntu 2 v12.04 64 bits

Também é importante definir as ferramentas e linguagem que foram utilizadas e que permitiram
a realização deste trabalho. Abaixo encontram-se as ferramentas utilizadas de acordo com sua
funcionalidade:

• Extração de Áudio e de Quadros: FFMPEG3 v1.1

• Extração de Características Sonoras: Marsyas4 v0.4.8

• Extração de Características Visuais: OpenCV5 v2.4.0

• Desenvolvimento: Eclipse 6

• Linguagem de Programação: Ansi C++

Conforme mencionado anteriormente, as bases de segmentação de filmes em tomadas e cenas
são formadas por arquivos no formato CSV (Comma-Separated Values), devido a sua facilidade de
geração e leitura. A ferramenta desenvolvida na linguagem Ansi C++ faz a leitura do arquivo com
a segmentação em tomadas, gerando como uma saída intermediária um diretório para cada uma
das tomadas, contendo os quadros-chaves da tomada. Posteriormente é lido o arquivo com a seg-
mentação em cenas (groundtruth). Esse arquivo é utilizado para a comparação com a segmentação
gerada pela ferramenta.

Como saída final, obtém-se a segmentação em cenas, e cada cena sendo classificada como
verdadeira ou falsa. Também são geradas automaticamente as medidas precisão, abrangência e F1

obtidas pela técnica.
2http://www.ubuntu.com/
3http://www.ffmpeg.org
4http://marsyas.info
5http://opencv.org/
6http://eclipse.org/
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4.3 Definição dos Descritor Visual e da Distância

O primeiro dos experimentos realizados envolveu a análise da técnica puramente visual utili-
zando dois descritores visuais diferentes: SIFT e SURF. Além disso, foram utilizadas três medidas
de similaridade diferentes para a geração dos vocabulários, a saber: Distância Euclideana, Dis-
tância χ2 e Intersecção de Histogramas. Nesse experimento foram utilizados 3 filmes da BFSSC:
Uma Mente Brilhante, 60 Segundos e Era do Gelo.

Tabela 4.2: Resultados da técnica visual com descritores SIFT e SURF, e Distância Euclideana.
Uma Mente Brilhante

Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 49 30 45 62,25 52,13 56,65
SURF 47 31 47 60,26 50,00 54,65

60 Segundos
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 94 44 53 68,12 63,95 65,96
SURF 75 65 72 53,57 51,02 52,26

Era do Gelo
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 34 50 29 53,13 53,97 53,54
SURF 30 25 33 54,55 47,62 50,85

O intuito desse experimento é avaliar qual a melhor combinação para a técnica visual. No
total, 6 configurações foram geradas para cada filme, considerando os 2 descritores e as 3 medidas
de similaridade, e estas foram testadas nos 3 filmes escolhidos. Para avaliar os resultados, foram
utilizadas três medidas de avaliação: precisão, abrangência e F1. Essas medidas são apresentadas
na seção 2.6.6.

De modo resumido, a precisão avalia a porcentagem dos cortes de cena detectados pela técnica
que estão de acordo com o groundtruth, ou seja, que são considerados corretos. Portanto a precisão
avalia a eficiência da detecção de cenas.

A abrangência, por sua vez, avalia a porcentagem de cortes de cena do groundtruth que foram
identificados corretamente pela técnica. Uma alto valor de abrangência implica que uma técnica
foi capaz de identificar corretamente a maioria das cenas verdadeiras segundo o groundtruth.

Por último, a F1 consiste de uma média ponderada da precisão e da abrangência, com o mesmo
peso para ambas. Essa medida é importante pois ela apresenta valores altos somente quando tanto a
precisão quanto a abrangência também apresentam valores expressivos. Esse fato é importante para
técnicas de segmentação em cenas, pois indica que os cortes de cenas detectados pela técnica, além
de em sua maioria serem corretos, ainda englobam uma porção considerável dos cortes verdadeiros
de acordo o groundtruth.
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O resultados obtidos nos três filmes para os descritores SIFT e SURF para as medidas de
similaridade Distância Euclideana, Distância χ2 e Intersecção de Histogramas podem ser vistos,
respectivamente, nas tabelas 4.2, 4.3 e 4.4.

Nos experimentos, o descritor SIFT apresentou resultados melhores para a F1 que o descritor
SURF para quase todas as configurações analisadas, exceto para o filme 60 Segundos e com a
utilização da Intersecção de Histogramas. Esse fato está de acordo com trabalhos da literatura que
sugerem uma maior capacidade dos descritores SIFT de extrair a semântica latente das imagens
em relação aos descritores SURF (López-Garcia et al., 2011; El-gayar et al., 2013).

Já em relação as medidas de similaridade utilizadas, a Distância Euclideana apresentou os
melhores resultados para a F1 quando combinada com os descritores SIFT, não sendo a melhor
escolha somente para o filme Era do Gelo. A segunda melhor foi a Intersecção de Histogramas,
sendo a Distância χ2 a que apresentou os piores resultados.

Tabela 4.3: Resultados da técnica visual com descritores SIFT e SURF, e Distância χ2.
Uma Mente Brilhante

Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 46 32 48 58,97 48,94 53,49
SURF 45 33 49 57,69 47,87 52,33

60 Segundos
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 87 52 60 62,59 59,18 60,84
SURF 81 55 66 59,56 55,10 57,24

Era do Gelo
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 35 28 28 55,56 55,56 55,56
SURF 30 20 33 60,00 47,62 53,10

Tabela 4.4: Resultados da técnica visual com descritores SIFT e SURF, e Intersecção de
Histogramas.

Uma Mente Brilhante
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 47 32 47 59,49 50,00 54,34
SURF 46 32 48 58,97 48,94 53,49

60 Segundos
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 86 52 61 62,32 58,50 60,35
SURF 93 61 54 60,39 63,27 61,79

Era do Gelo
Descritor Vp Fp Fn P A F1

SIFT 37 27 26 57,81 58,73 58,27
SURF 34 33 29 50,75 53,97 52,31
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No entanto, quando combinada são utilizados os descritores SURF, os resultados da Distância
Euclideana foram os piores, exceto para o filme Uma Mente Brilhante, no qual apresentou o me-
lhor resultado. Com os descritores SURF, a Intersecção de Histogramas apresentou na média os
melhores resultados, e a Distância χ2 foi a segunda melhor.

Esses resultados demonstram que a melhor configuração é a utilização de descritores SIFT com
a Distância Euclideana. Por esse motivo, essa configuração foi utilizada nos demais experimentos
que serão descritos na sequência.

4.4 Análise Visual

O objetivo do segundo experimento é demonstrar que técnicas do estado da arte não tratam
o problema da segmentação de cenas em segmentos semanticamente complexos de maneira ade-
quada. As técnicas de segmentação visual podem ser divididas basicamente em três grandes gru-
pos. O primeiro é constituído de técnicas que utilizam somente características visuais, tais como
histogramas de cores e ritmo visual. O segundo grupo é constituído por técnicas que fazem uso
de vocabulários visuais. O terceiro grupo é formado por técnicas multimodais que combinam
características de duas ou mais mídias presentes no vídeo, como visual e sonora.

Em especial, o segundo e o terceiro grupo são os que apresentam os melhores resultados (Snoek
e Worring, 2005). Nesse experimento, por se tratar de uma análise somente da parte visual da téc-
nica desenvolvida, decidiu-se comparar essa parte com técnicas do primeiro e segundo grupo, que
também se utilizam somente dessa parte. Uma comparação da técnica multimodal desenvolvida
com técnicas da literatura é apresentada na seção 4.7.

Sendo assim, o segundo experimento consitiu em comparar três técnicas visuais: a técnica vi-
sual proposta nesse trabalho (TV1), outra técnica visual baseada em Bag of Visual Features (Chasa-
nis et al., 2009) (TV2), representante do grupo de técnicas que utilizam vocabulários e uma técnica
baseada na técnica Backward Shot Coherence (Trojahn e Goularte, 2013) (TV3), representante do
grupo de técnicas que utilizam somente características visuais.

A técnica TV2 foi selecionada por, assim como a técnica aqui proposta, utilizar a técnica Bag of

Visual Words como base, fato que as aproxima. Além disso, na literatura foram encontradas duas
técnicas que utilizam a técnica Bag of Visual Words para a geração dos vocabulários visuais: a
técnica TV2 e a técnica proposta por Kumar et al. (2011). No entanto, a técnica TV2 apresentou os
melhores resultados em termos de F1, e por isso foi a técnica selecionada para a análise proposta.

Já a técnica TV3 é uma boa representante do grupo de técnicas que usam apenas caracterís-
ticas visuais. Essa técnica faz uso de características visuais de baixo custo computacional como
histogramas e fluxo óptico, obtendo resultados que se aproximam do estado da arte, com um custo
comptacional menor em relação a técnicas multimodais ou que utilizam vocabulários. Além disso,
essa técnica utiliza um conceito de cena comum na literatura: “Conjunto de tomadas semanti-
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camente relacionadas”. No entanto, nesse caso, a semântica é dada pela coerência visual e de
movimento entre as tomadas, e não pelo assunto ou tema, como é proposto neste trabalho.

Tabela 4.5: Resultados das técnicas de vídeo aplicadas aos filmes “Uma Mente Brilhante”, “60
Segundos” e “Era do Gelo”.

Filme: Uma Mente Brilhante
Técnica Vp Fp Fn P A F1

TV1 49 30 45 62,25 52,13 56,65
TV2 47 32 47 59,49 50,00 54,34
TV3 58 54 36 51,79 61,70 56,31

Filme: 60 Segundos
Técnica Vp Fp Fn P A F1

TV1 94 44 53 68,12 63,95 65,96
TV2 87 52 60 62,59 59,18 60,84
TV3 78 136 69 36,45 53,06 43,21

Filme: Era do Gelo
Técnica Vp Fp Fn P A F1

TV1 34 30 29 53,13 53,97 53,54
TV2 30 20 33 60,00 47,62 53,10
TV3 44 110 19 28,57 69,84 40,55

As técnicas TV2 e TV3 foram implementadas e utilizadas para realizar a segmentação em cenas
dos vídeos presentes na BFSSC. Desse modo, é possível avaliar como essas técnicas respondem ao
conceito de cena utilizado neste trabalho, e atingir o objetivo do experimento que é demonstrar que
técnicas que fazem parte do estado da arte apresentando resultados expressivos na segmentação de
vídeos em cenas, como as técnicas TV2 e TV3, não tratam adequadamente segmentos semanti-
camente complexos. Além disso, pretende-se demonstrar que a técnica Bag of Visual Features

consegue lidar com esses segmentos tão bem, ou até melhor do que outras técnicas.

Para as técnicas TV1 e TV2, foram utilizados tamanhos de vocabulário com tamanhos que
variavam de 100 a 600 palavras. Os melhores resultados encontrados para ambas foram com a
utilização de vocabulários com 500 palavras. Os resultados de cada técnica para cada um dos
filmes encontram-se na Tabela 4.5, onde Vp é verdadeiro positivo, Fp é falso positivo e Fn é falso
negativo.

Já na Tabela 4.6 são apresentadas respectivamente as médias da F1 das técnicas TV1, TV2
e TV3 nos trabalhos em que foram originalmente apresentadas, e posteriormente a média obtida
quando executadas nos filmes da BFSSC.

Tabela 4.6: F1 das técnicas de vídeo em seus respectivos trabalhos e aplicadas na BFSSC.
Técnica F1 Original F1 na BFSSC Diferença
TV1 60,51 60,51 0,00
TV2 84,45 56,09 -28,35
TV3 85,89 46,69 -39,29
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Os resultados das tabelas 4.5 e 4.6 sinalizam alguns aspectos interessantes. O primeiro deles
é que as técnicas TV2 e TV3, quando utilizadas para segmentar filmes considerando a definição
de cena utilizada nesse trabalho apresentaram resultados muito inferiores aos seus resultados ori-
ginais, os quais utilizavam outras definições de cenas. Esse resultado era esperado, dada ao fato
de que essas definições não tratam o problema da segmentação de cenas em segmentos semantica-
mente complexos.

Outro aspecto interessante é que a técnica proposta TV1 apresentou os melhores resultados em
termos de precisão em dois filmes, sendo a segunda melhor apenas no filme Era do Gelo, seguida
pela técnica TV2, também baseada em Bag of Visual Words. Isso reforça a capacidade da técnica
Bag of Visual Words de detectar a semântica latente presente nas tomadas dos filmes, permitindo
que seja agrupadas em cenas de modo mais correto.

Em termos de abrangência, a técnica TV3, baseada em BSC, foi a melhor em dois filmes, no
entanto, a precisão dessa técnica foi a menor para os três filmes, o que indica claramente sobres-
segmentação, ou seja, apesar de ter encontrado mais cenas corretamente, a proporção de cenas
classificadas de modo correto em relação ao total de cenas encontradas pela técnica foi bem baixa.

Isso é causado pela identificação errônea de cortes de cenas, provocada por mudanças no as-
pecto visual, sem que, contudo, tenha havido uma mudança de assunto ou tema. Essa situação
é especialmente verdade em trechos com muitas mudanças visuais, como por exemplo cenas nas
quais há diferentes ambientes, porém o tema é o mesmo, ou seja, a perseguição.

No filme A Era do Gelo, um exemplo de identificação incorreta de cenas pela técnica TV3
pode ser visto na Figura 4.1. Nessa figura são apresentados os quadros-chave de um conjunto de
tomadas subsequentes. Nesse trecho do filme, o tigre Diego solta um grito, o que provoca uma
avalanche. Para escaparem dessa avalanche, os personagens entram rapidamente na caverna. É
importante observar que todas essas tomadas estão relacionadas ao mesmo tema, que nesse caso
em específico é a fuga dos personagens da avalanche. No entanto, a técnica TV3 identificou uma
mudança entre o quarto e o quinto quadro. A diferença visual entre esses quadros é bem evidente,
uma vez que não só o fundo da imagem mas também os personagens mudam. As técnicas TV1 e
TV2 agruparam corretamente essas tomadas em uma única cena.

4.5 Definição do Descritor de Áudio

O terceiro experimento consiste em avaliar a técnica de áudio desenvolvida. Nesse teste, foram
avaliados dois descritores de áudio, MFCC e LPCC. Para ambos foi utilizada a Distância Eucli-
deana, dado que esta apresentou os melhores resultados com os descritores visuais no primeiro
experimento. O objetivo desse experimento foi verificar qual dois dois descritores utilizados pro-
porciona a melhor F1. os filmes utilizados foram os mesmos dos dois primeiros experimentos, e
os resultados encontram-se na Tabela 4.7
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Figura 4.1: Cena do filme A Era do Gelo segmentada incorretamente pela técnica TV3.

Nos três filmes analisados, os descritores MFCC apresentaram resultados melhores tanto em
precisão, quanto abrangência e F1 em relação aos descritores LPCC. Somente no filme 60 Segun-
dos os descritores LPCC apresentaram um resultado similar aos do MFCC. No filme Uma Mente
Brilhante a F1 do LPCC foi cerca de 6% inferior à do MFCC, e no filme Era do Gelo, a diferença
foi ainda maior, cerca de 10%.

Um fato que merece ser destacado, é que a parte sonora conseguiu identificar cortes de cena
não identificados pela parte visual. Isso ocorreu em trechos nos quais a parte visual apresentava
grande similaridade, mas o áudio denotava mudanças no assunto, como por exemplo momentos
de silêncio, ou alterações no tom de voz dos personagens, indicando discussões. Na Figura 4.2
temos um exemplo dessa situação. Nessa figura estão ilustrados os quadros-chave de tomadas do
subsequentes do filme Uma Mente Brilhante. Nas cinco primeiras tomadas, o psiquiatra conversa
com John. Na sexta tomada, apesar de ser visualmente muito parecida com as demais, John dá
um soco no psiquiatra e começa a fugir. Nesse caso, houve uma mudança de tema, sendo que o
som do soco e da fuga de John, caracterizada pelo barulho dos passos e da respiração profunda,
permitiram a identificação da mudança de cena pela parte sonora.

Também é importante destacar, que devido a dificuldade de encontrar implementações de téc-
nicas de áudio da literatura, não foi possível verificar a eficiência dessas técnicas na BFSSC, como
foi feito na parte visual.
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Tabela 4.7: Resultados da técnica sonora com descritores LPCC e MFCC, e Distância
Euclideana.

Uma Mente Brilhante
Descritor Vp Fp Fn P A F1

LPCC 42 33 52 56,00 44,68 49,70
MFCC 48 30 46 61,54 51,64 55,81

60 Segundos
Descritor Vp Fp Fn P A F1

LPCC 64 64 83 50,00 43,54 46,55
MFCC 65 60 82 52,00 44,22 47,79

Era do Gelo
Descritor Vp Fp Fn P A F1

LPCC 26 37 37 41,27 41,27 41,27
MFCC 34 34 29 50,00 53,97 51,91

4.6 Análise da Técnica Multimodal Desenvolvida

O quarto experimento consiste em comparar a técnica multimodal desenvolvida com a análise
das partes visual e sonora. Os resultados são apresentados para os filmes da BFSSC na Tabela 4.8.

A análise da parte visual apresentou resultados melhores tanto em precisão quanto abrangên-
cia, quando comparada à parte sonora. Esse fato permite concluir que a parte visual consegue
capturar uma parte importante da semântica do vídeo, em concordância com o trabalho de Fabro e
Böszörmenyi (2013).

Por outro lado, a parte sonora pode apresentar em alguns casos, uma performance similar à da
parte visual, com a vantagem de ser consideravelmente menos custosa computacionalmente. Outra
característica importante da técnica sonora é sua capacidade de detectar cortes de cenas que não são
identificados pela técnica visual, especialmente quando as tomadas são visualmente similares, mas
o assunto tratado é diferente, conforme discutido na seção 4.5. Essa característica é extremamente
importante, pois demonstra a possibilidade de haver uma complementaridade das tećnicas visuais
e sonora, por meio da multimodalidade, que é o foco deste trabalho.

Esse é o principal motivo da técnica multimodal apresentar resultados consideravelmente me-
lhores de abrangência, em comparação com as técnicas individuais. A técnica multimodal é capaz
de combinar os verdadeiros positivos da técnicas individuais. No entanto, os falsos negativos de
ambas as técnicas também são incorporados ao resultado final, o que causa redução da precisão.
Por esse motivo, o número total de cenas detectadas para cada filme, que é dado pela soma das
cenas detectadas corretamente (Vp) e incorretamente (Fp) teve um aumento expressivo na técnica
multimodal.

Entretanto, o aumento na abrangência obtido pela técnica multimodal é maior do que o pequeno
decréscimo da precisão, ou seja, o resultado F1 para a técnica multimodal é maior do que os
resultados obtidos pelas técnicas individuais, o que demonstra que a técnica multimodal tem um
desempenho superior na segmentação em cenas. A variação da precisão, abrangência e F1 para
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Tabela 4.8: Resultados das técnicas de áudio, vídeo e multimodal aplicadas aos vídeos da
BFSSC.

Filme: Uma Mente Brilhante
Audio Video Multimodal

Precisão 61,54 62,25 58,18
Abrangência 51,64 52,13 68,09

F1 55,81 56,65 62,75
Vp 48 49 64
Fp 30 30 46
Fn 46 45 30

Filme: De Volta para o Futuro
Audio Video Multimodal

Precisão 79,10 77,94 79,28
Abrangência 44,17 44,17 73,33

F1 56,68 56,38 76,19
Vp 53 53 88
Fp 14 15 23
Fn 67 67 32

Filme: 60 Segundos
Audio Video Multimodal

Precisão 52,00 68,12 58,42
Abrangência 44,22 63,95 80,27

F1 47,79 65,96 67,62
Vp 65 94 118
Fp 60 44 84
Fn 82 53 29

Filme: Era do Gelo
Audio Video Multimodal

Precisão 50,00 53,13 48,51
Abrangência 53,97 53,97 77,78

F1 51,91 53,54 59,76
Vp 34 34 49
Fp 34 30 52
Fn 29 29 14

Filme: Piratas do Caribe
Audio Video Multimodal

Precisão 78,86 81,89 80,56
Abrangência 41,10 44,07 73,73

F1 54,04 57,30 76,99
Vp 97 104 174
Fp 26 23 42
Fn 139 132 62
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Figura 4.2: Cenas do filme Uma Mente Brilhante detectadas corretamente pela parte sonora.

cada filme da técnica multimodal em relação as partes visuais e sonoras, bem como a média para
todos os filmes são apresentadas na Tabela 4.9.

Essa tabela mostra que em relação a parte sonora, a técnica multimodal apresentou precisão
maior em três filmes, sendo levemente inferior somente nos filmes Uma Mente Brilhante e Era
do Gelo. Na média, houve um aumento de precisão de 0,69%. Em termos de abrangência, a
técnica multimodal foi sempre bastante superior, e na média o aumento foi de 27,62%. O mesmo
ocorreu para a F1, com um aumento médio de 15,42%. No entanto para os dois filmes, Uma Mente
Brilhante e Era do Gelo, o aumento da F1 foi inferior a 10% (6,94% e 7,85% respectivamente).

Em relação a parte visual, a técnica multimodal apresentou um pequeno decrécimo (inferior a
10%) em todos os filmes, exceto no filme De Volta para o Futuro, no qual apresentou um ganho de
precisão de 1,34%. Na média, o decréscimo de precisão foi de 3,68%. Já em relação à abrangência,
o comportamento foi semelhante em relação a parte sonora, e a média de ganho foi de 22,98%.
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Já a F1 foi superior em todos os casos, no entanto o aumento foi inferior a 10% em três filmes:
Uma Mente Brilhante, 60 Segundos e Era do Gelo. O aumento medio da F1 foi de 10,70%, bastante
expressivo.

Esses resultados demonstram que a técnica multimodal se mostrou capaz de detectar correta-
mente mais cenas do groundtruth em relação as técnicas individuais, com um pequeno decréscimo
na precisão, o que indica sobressegmentação, ou seja, a técnica multimodal detectou duas ou mais
cenas para uma única cena do groundtruth.

No entanto, segundo Rasheed e Shah (2005), essa é uma característica positiva, dado que
posteriormente, pode ser aplicada alguma técnica para a detecção e remoção de falsos verdadeiros,
pode fazer com que ocorra um aumento na precisão, mantendo a abrangência e ocasionando um
aumento na F1.

Além disso, um fato relevante é que a técnica multimodal foi capaz de detectar cenas em
segmentos semanticamente complexos, como as exibidas nas figuras 3.4 e 3.7, ao contrário de
técnicas presentes na literatura. Esse fato demonstra que combinar técnicas de naturezas distintas,
tais como as técnicas visual e sonora, pode ser muito benéfico, uma vez que a semântica extraída
por elas é diferente, e podem ser combinadas, usando por exemplo, fusão tardia.

4.7 Comparação da Técnica Multimodal com Técnicas

da Literatura

Devido a outras técnicas multimodais encontradas na literatura apresentarem conceitos de ce-
nas diferentes do utilizado neste trabalho, a tarefa de comparar diretamente a técnica desenvolvida
com trabalhos da literatura se torna injusta. Mesmo se fosse aplicada a mesma abordagem utilizada
na seção 4.4, os resultados não seriam realmente justos, uma vez que as técnicas da literatura têm
objetivos diferentes. Além disso, não foram encontradas implementações das técnicas da literatura,
e nem mesmo sua base de segmentação estava disponível.

Ainda assim, a título de curiosidade, os resultados da técnica multimodal desenvolvida (TM1)
foram comparados com outras duas técnicas multimodais: AuViFuse (TM2) (Kyperountas et al.,
2004) e a abordagem de segmentação estatística de vídeos em cena (MT3) (Parshin e Chen, 2006).
A primeira é interessante pois além de usar o conceito de cenas semanticamente relacionadas,
utiliza a parte visual como um modo de eliminar falsos positivos gerados pela técnica sonora. Ou
seja, o resultado das técnicas individuais é combinado com fusão tardia, assim como neste trabalho.

Já a segunda técnica faz justamente o contrário. As características visuais e sonoras são inicial-
mente combinadas com fusão prévia, e o resultado é decidido analisando a combinação de ambas.
Essa característica se contrapõe a estratégia de fusão tardia usada neste trabalho.

Essas duas técnicas não foram implementadas, e os resultados para comparação foram obtidos
do trabalho original. Embora a definição de cena utilizada nesses trabalhos seja diferente da utili-
zada aqui, os resultados apresentados por este trabalho são comparáveis (em termos numéricos) a
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Tabela 4.9: Variação da técnica multimodal em relação as partes sonora e visual nos filmes da
BFSSC, para as medidas precisão, abrangência e F1.

Filme: Uma Mente Brilhante
Variação em relação ao Áudio Variação em relação ao Vídeo

Precisão -3,36 -4,07
Abrangência 16,45 15,96

F1 6,94 6,10
Filme: De Volta para o Futuro

Variação em relação ao Áudio Variação em relação ao Vídeo
Precisão 0,18 1,34

Abrangência 29,16 29,16
F1 19,51 19,81

Filme: 60 Segundos
Variação em relação ao Áudio Variação em relação ao Vídeo

Precisão 6,42 -9,7
Abrangência 36,05 16,32

F1 19,83 1,66
Filme: Era do Gelo

Variação em relação ao Áudio Variação em relação ao Vídeo
Precisão -1,49 -4,62

Abrangência 23,81 23,81
F1 7,85 6,22

Filme: Piratas do Caribe
Variação em relação ao Áudio Variação em relação ao Vídeo

Precisão 1,7 -1,33
Abrangência 32,63 29,66

F1 22,95 19,69
Média dos filmes da base

Variação em relação ao Áudio Variação em relação ao Vídeo
Precisão 0,69 -3,68

Abrangência 27,62 22,98
F1 15,42 10,70

Tabela 4.10: Comparação de técnicas multimodais.
Técnica P R F1

TM1 66,62 74,70 70,43
TM2 73,22 86,97 79,50
TM3 72,40 67,10 69,65
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eles, sendo que o problema tratado aqui é mais complexo, uma vez que a definição de cenas aqui
não impõe restrições sobre como deve ser determinada a semântica latente entre as tomadas que
compõem uma cena.

Outro ponto digno de nota, é que provavelmente, ao utilizar essas técnicas com o conceito de
cena apresentado neste trabalho, os resultados provavelmente serão reduzidos, já que sua definição
de cena não considera segmentos semanticamente complexos. Os resultados são apresentados na
Tabela 4.10, e representam a média dos resultados para cada filme testado.

63





CAPÍTULO

5
Conclusões

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma técnica multimodal de segmentação
de vídeos capaz de detectar cenas com segmentos semanticamente complexos. O conceito de cena
utilizado foi o seguinte: “Uma cena é um conjunto de tomadas subsequentes que apresentam um
mesmo tema ou assunto”.

A técnica multimodal desenvolvida consiste na análise individual das mídias visual e sonora de
um determinado vídeo, por meio da utilização de descritores de características visuais e sonoros.
Essa análise é inspirada na técnica Bag of Visual Words, que tem sido utilizada com sucesso na
área de classificação de imagens, por sua capacidade de capturar a semântica latente presente
nas imagens e permitir a identificação de imagens semanticamente relacionadas. Os resultados
de ambas as análises são posteriormente combinados por meio da utilização de fusão tardia, ou
seja, os resultados das análises individuais são combinados com o objetivo de encontrar um novo
resultado, potencialmente melhor do que os resultados individuais.

O objetivo foi alcançado pois além da técnica multimodal desenvolvida utilizar duas mídias
presentes nos vídeos (imagens e áudio), essas mídias se mostraram complementares, no sentido de
que são capazes de fornecer informações semânticas distintas que podem ser combinadas para me-
lhorar a identificação de cenas em comparação com a sua utilização individual, como apresentado
na seção 4.6.

Com isso, a técnica se mostrou viável, uma vez que além de permitir a combinação de mídias
diferentes, foi capaz de identificar cenas em segmentos semanticamente complexos, os quais se
caracterizam pela presença de dois ou mais assuntos, podendo apresentar ou não diferenças visuais
ou sonoras.
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É importante ressaltar que neste trabalho, a técnica foi testada somente no domínio de filmes,
sendo necessário testá-la em outros domínios, como por exemplo, telejornais e programas de en-
trevista. No entanto, a técnica não foi baseada em nenhuma característica intrínseca do domínio
analisado. Sendo assim, espera-se que possa ser aplicada de maneira eficiente em outros domínios.

Os seus resultados foram comparados com técnicas presentes na literatura, obtendo desempe-
nho semelhante, embora essa comparação seja dificultada devido a natureza diferenciada da técnica
proposta. A apresentação e discussão dos resultados foram discutidos na seção 4.7.

A técnica desenvolvida pode ser utilizada em áreas como Personalização e Adaptação, aju-
dando em tarefas como sumarização de conteúdo e recuperação baseada em conteúdo, que têm
apresentado grande interesse da comunidade científica.

As principais contribuições desse trabalho são relatadas na seção 5.1, já as principais dificul-
dades estão na seção 5.2, possibilidade de trabalhos futuros encontram-se na seção 5.3.

5.1 Resultados

A principal contribuição do presente trabalho foi o desenvolvimento de uma técnica multimo-
dal capaz de agrupar tomadas semanticamente relacionadas em cenas. Essa técnica foi testada
em filmes de diversos gêneros, apresentando um desempenho superior à técnicas que consideram
somente um modo, o que reforça a importância da multimodalidade.

Além disso, a técnica desenvolvida permite que outros descritores de vídeo e áudio sejam
utilizados, dada a sua flexibilidade. Seu desempenho se mostrou próximo de outras técnicas mul-
timodais presentes na literatura, ainda que o problema tratado aqui seja mais complexo.

Outra contribuição do presente trabalho foi trazer à tona o problema dos segmentos semantica-
mente complexos, os quais ainda não foram tratados na literatura. Ou seja, para o melhor do nosso
conhecimento, esse trabalho é pioneiro nessa área.

Ainda como resultado deste trabalho, pode-se citar o desenvolvimento de uma base de vídeos,
a BFSSC. Essa necessidade surgiu pois as bases de vídeo disponíveis não consideram esses seg-
mentos. Essa base ficará disponível para futuros trabalhos que tratem o problema dos segmentos
complexos, os quais poderão ser comparados com o presente trabalho.

É importante mencionar que esse trabalho deu origem a um artigo aceito e publicado no 19th

Brazilian Symposium on Multimedia and the Web. Sua referência é apresentada a seguir:

• Bruno Lorenço Lopes and Rudinei Goularte. 2013. Multimodal late fusion bag of features
applied to scene detection. In Proceedings of the 19th Brazilian symposium on Multimedia
and the web (WebMedia ’13). ACM, New York, NY, USA, 15-22.

DOI=10.1145/2526188.2526202 http://doi.acm.org/10.1145/2526188.2526202
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Por último, este trabalho contribuiu para avançar os conhecimentos do grupo de pesquisa do
qual o autor faz parte em relação a técnicas de segmentação de vídeo. Esses conhecimentos têm
sido divulgados em disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas a multimídia.

5.2 Dificuldades Encontradas

Dado o pioneirismo do presente trabalho, algumas dificuldades surgiram durante sua realiza-
ção. A primeira delas foi a ausência de uma base de dados com detecção de cenas em segmentos
semanticamente complexos com o conceito aqui utilizado. Como a identificação de cenas nesses
segmentos é o foco desse trabalho, houve a necessidade de desenvolver uma base específica para
esse fim.

Outra dificuldade foi a comparação dos resultados com técnicas da literatura, já que a definição
de cenas que utilizam é diferente da utilizada aqui. Isso fez com que a comparação com essas
técnicas fosse prejudicada. Além disso, como dificilmente a implementação das técnicas está
disponível, não foi possível executar todas as técnicas na BFSSC, o que seria a situação ideal.

5.3 Trabalhos Futuros

Durante a realização deste trabalho, foram identificados alguns pontos que podem ser pesqui-
sados em trabalhos futuros, não somente para melhorar os resultados aqui obtidos, mas também
para fazer uso dos mesmos em outras atividades. Essas possibilidades de pesquisa serão discutidas
a seguir.

Dada a flexibilidade da técnica proposta, a utilização de novos descritores de áudio e vídeo
parece ser um caminho natural de pesquisa. Em especial, seria interessante comparar o desempe-
nho de descritores visuais globais, tais como o GIST, em relação aos descritores locais, que foram
utilizados nesse trabalho.

A determinação automática do número de palavras utilizadas no vocabulário da técnica Bag of

Visual Words pode melhorar os resultados da técnica proposta, além de deixá-la mais independente
das escolhas humanas.

A utilização de outras mídias presentes no vídeo, como legendas, closed-caption e OCR (Opti-

cal Character Recognition) pode ajudar a melhorar a detecção de cena, uma vez que essas mídias
podem prover informações adicionais àquelas fornecidas pelas mídias visual e sonora.

Outra possibilidade é a utilização de uma estratégia mista de fusão de características. Por
exemplo, uma técnica visual que combine as características visuais de modo prévio, e uma técnica
sonora que combine as características de modo prévio, e posteriormente os resultados das duas
técnicas sendo combinados de modo tardio.
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Capítulo 5 — Conclusões

Também podem ser verificados os casos em que a técnica encontrou falsos positivos, pro-
curando identificar padrões, os quais podem ser filtrados, melhorando a precisão da técnica, e
consequentemente sua eficácia, medida pela F1.
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